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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้
ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพ และมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการแปรรูป ประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็ก
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านวิศวกรรม มุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
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สารจากประธานกรรมการ
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจส�ำคัญส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถน�ำบริษัท
ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (mai) และเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยเริ่มซื้อขายเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นความส�ำเร็จก้าวแรกที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
เมื่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ผนึกก�ำลัง ร่วมมือร่วมใจ
ขับเคลือ่ นให้บริษทั มีความพร้อมทีจ่ ะมุง่ หน้าไปสูอ่ นาคตทางธุรกิจทีท่ า้ ทายมากยิง่ ขึน้
นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้ง บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2557 เป็นต้นมา ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกัน
ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ใช้ทักษะอาชีพหลากหลายทางด้านวิศวกรรม ประสบการณ์ด้านงาน EPC และการบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ เพื่อท�ำงานให้ส�ำเร็จอย่างปลอดภัย ให้ความใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้อม และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตรง
ตามเวลา จนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงานรายใหญ่ของประเทศไทย จึงส่งผลให้การ
ประกอบกิจการของบริษัทในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีรายได้และก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งบอกถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่น
ต่อความส�ำเร็จของผู้บริหารและพนักงานบริษัทโดยรวม
ปี 2562 จะเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายยิ่งกว่าปี 2561 ที่ผ่านมา ด้วยความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ความแปรปรวนของปัจจัยเสีย่ ง และความผันผวนของสภาวการณ์ทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
จึงมุ่งเน้นการก�ำกับดูแลกิจการให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและตรงไปตรงมา เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับบริการ
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยมีลกู ค้ากลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ โรงงาน ปิโตรเคมี,
โรงงานเคมี, โรงกลัน่ , โรงไฟฟ้า และ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน และจากประสบการณ์ทาง
ด้านวิศวกรรมของทีมงานร่วมกับการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
บริษัทจะเห็นว่า  บริษัทฯ สามารถรับงานได้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านงานออกแบบ
วิศวกรรม งานก่อสร้าง งานโยธาและงานอาคาร งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ งานไฟฟ้าและงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการใช้แรงงานของ
บริษัทเองโดยไม่มีการจ้างงานจากแหล่งอื่น โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าและสามารถส่งมอบงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามก�ำหนดเวลา และตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดซึ่งวัดได้จากการที่บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้ให้โอกาสในการสร้างงานโครงการที่มีจ�ำนวนโครงการและมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 ที่ผ่านมาเศรฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 4.4 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่อัตราร้อยละ 3.90
(อ้างอิง : อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย) ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการทีภ่ าครัฐได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ในปี 2560 ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เป็นแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยมีโครงการขยายท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถขนถ่ายสินค้าเหลว เช่น
น�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ครอบคลุมพื้นที่น�ำร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ท�ำให้ผู้ประกอบการกลุ่มปิโตรเคมี เริ่ม
วางแผนขยายการลงทุนและขยายก�ำลังการผลิตในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่จะมีการก่อสร้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
5 ปี นับจากการเริ่มด�ำเนินโครงการปี 2560 เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
อนาคต
จากการขยายการลงทุนของผูป้ ระกอบการกลุม่ ปิโตรเคมีตามการส่งเสริมของภาครัฐนี้ ส่งผลให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ตัง้ ไว้ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่ ทัง้ จากลูกค้าและผูร้ บั เหมาหลักในการว่าจ้างงานรับเหมาก่อสร้างทีม่ จี ำ� นวน
โครงการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และจากความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดระยะเวลา ประกอบกับ
การบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้เติบโตเพิม่ ขึน้ จาก 1,019.29 ล้านบาท ในปี 2560
เป็น 1,387.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.08 และมีงานในมือคงเหลืออยู่ ณ สิ้นปี มูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการท�ำงานเพื่อที่จะได้รับโอกาสจ้างงานโครงการก่อสร้างต่อไปทั้งจากลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะมองหาโอกาสเพื่อการขยายตลาดในต่างประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทและประเทศไทยต่อไป  สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผมขอขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจ
และไว้วางใจให้กับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่ท�ำงานด้วยความขยันและ
อดทนเพื่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ผมขอสัญญาว่าบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนตาม
เป้าหมายที่วางไว้

นายซุง ซิก ฮอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

3

4

รายงานประจ�ำปี 2561

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
E-Mail
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
(ณ วันที่ 17 มกราคม 2562)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์ /
เลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
: 0107561000145
: บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับเหมาติดตั้งโครงสร้างและระบบ
บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการผลิตประกอบ
และบริการอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมี
: เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต�ำบลห้วยโป่ง
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
: 038-606-242
: 038-606-166
: www.caz.co.th
: info@caz.co.th
: 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
: 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสีสิบล้านบาทถ้วน)
: 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
: นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ

: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
เลขที่ 179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000
: บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 โซน ซอยประชาชื่น
20 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-596-0500
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หุ้นสามัญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายซุง ซิก ฮอง
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5

6

รายงานประจ�ำปี 2561

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ

นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบูรณ์สุข
กรรมการ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

นายซุง ซิก ฮอง
ประธานกรรมการบริหาร

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการบริหาร

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการบริหาร

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริหาร

นางฐิติมา ธนาปกิจ
กรรมการบริหาร

นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้
เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็น
ไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ช่วยในการสอบทานให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึง่ สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดและแนวปฎิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบ
บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561 ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบ
ถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจ�ำนวน 7 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มี
สาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซงึ่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชี
ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึง่ เป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่ำเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความ
เพียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฎิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัทฯ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส�ำหรับปี 2562 ซึ่งได้จัดท�ำขึ้น
ตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการท�ำงานที่
มีสาระส�ำคัญ

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้
พนักงานทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านคอรัปชัน่ อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่
ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายบุญเลิศ
กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339  และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2562

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไข
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า
มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคา
ที่สมเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ่ ประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2561
ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อ
ก�ำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมีการปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
รายได้จากการก่อสร้าง
1,400
9.93%

1,200
2.22%

1,000
800

53.98%

600

13.07%

400

25.45%

8.50%

200

61.40%

35.30%

2559

2560

0

40.66%

24.65%

24.76%
2561

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและระบบงาน

งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

งานให้บริการผลิตและบริการอื่น

รายได้จากการก่อสร้าง
1. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
แบบครบวงจร (EPC Service)
2. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
(Construction SMP & E&I)
3. งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา
(Civil and Building Service)
4. งานให้บริการผลิตและบริการอื่น
(Fabrication and Other Service)
รวมรายได้จากการบริการ

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

0.58

0.08

550.23

53.98

563.97

40.66

399.89

61.40

359.85

35.30

343.49

24.76

165.74

25.45

86.66

8.50

341.85

24.65

85.09
651.30

13.07
100.00

22.55
1,019.29

2.22
100.00

137.77
1,387.08

9.93
100.00

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
75.25
11.55
11.08
1.69

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
101.75
9.98
22.91
2.24

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
145.99
10.52
52.98
3.81

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2559
7.48
125.09
50.21
316.72
61.89
561.39

ปี 2560
91.98
165.67
88.85
314.79
67.84
729.13

ปี 2561
35.22
208.40
273.72
357.14
275.28
1,149.76

71.92
32.69
259.62
99.20
97.96
561.39

171.60
163.81
220.98
31.23
141.51
729.13

286.57
422.43
182.34
96.82
161.60
1,149.76
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โครงการส�ำคัญ
PTT Midline Compressor Station (SMP / E&I)

PTT Tank New Propylene Storage Tank(EPC)

PTTLNG Cold Water Generation Plant (EPC)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
PTTGC Olefins Reconfiguration(SMP)

PTT LNG In-Plant Power Generation(Civil & SMP)
PTTGC Propylene Oxide(Civil)

PTT Wangnoi Compressor Station (Civil & SMP)
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การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. กลยุทธ์การด�ำเนินงาน และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงานโครงการ ยกระดับความสามารถงานบริการด้านวิศวกรรมที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรอง
คุณภาพจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา (American Society Mechanical Engineers: ASME) ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
วางแผนและบริหารต้นทุนการด�ำเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการขนาดใหญ่ระดับสามพันล้านบาท ด้วยคุณภาพทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ (“CAZ”) ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบ
วิศวกรรม การจัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement
and Construction : EPC) น�ำทีมการบริหารโดย นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) และทีมงานวิศวกรที่มีความช�ำนาญ
และประสบการณ์ที่กว้างขวางจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ มีการประวัติความเป็นมา ดังนี้

ปี 2557

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ
(“CAZ”) จัดตัง้ ขึน้ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 23.00 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้เป็นหุน้ ละ 100
บาท เป็นจ�ำนวน 230,000 หุ้น จัดตั้งโดยนายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็น
วิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ
และปิโตรเคมี มากกว่า 30 ปี และยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการที่บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนีย
ริง่ จ�ำกัด (TWRE) โดยบริษทั ฯ เริม่ ต้นรับงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างเป็น subcontractor
ประเภทงานโยธา (Civil) เป็นหลัก

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2558

วันที่ 20 มีนาคม บริษทั ฯ ด�ำเนินการออกหุน้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 260,000 หุน้ เป็น
จ�ำนวนเงิน 26.00 ล้านบาท  โดยขายให้ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“TT”) ในฐานะ
ผู้ร่วมลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว ท�ำให้บริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 54.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100
บาท เป็นจ�ำนวน 545,000 หุ้น

ปี 2559

วันที่ 7 เมษายน บริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
เป็นหุ้นละ 100 บาท มูลค่า 4.00 ล้านบาท ให้กับ TT เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จากร้อยละ 47.72 เป็นร้อยละ 51.30 ท�ำให้สถานะของบริษัทฯ เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็น
บริษัทย่อยของ TT และบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 58.50 ล้าน
บาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวน 585,000 หุ้น
วันที่ 27 เมษายน บริษทั ฯ ได้ซอื้ ทีด่ นิ พร้อมส�ำนักงานและโรงงาน  มีพนื้ ทีร่ วม 108 ไร่ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  จาก บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (TWRE)
เนื่องจากเจ้าของที่ของพื้นที่เช่าเดิมมีปัญหาทางการเงิน ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเช่าต่อ
ได้ ประกอบกับโรงงานเดิมมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจาก TT จ�ำนวน 35.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำนวน 250.00 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 7 ปี ซึง่ รวมเงินกูย้ มื ทัง้ หมดจ�ำนวน 285.00 ล้านบาท
วันที่ 1 มิถุนายน บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท เจเคอีซี จ�ำกัด (“JKEC”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างประเภทงานโยธาและฐานราก จัดตั้งโดยนายจอง เคียว ฉ่อย (Mr. Jeong
Kyu Choi) ซึ่งเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโยธา มากกว่า 7 ปี โดย
บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท JKEC จ�ำนวน 21,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.22
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนด้านงานโยธาและรากฐาน
ของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ปี 2560

วันที่ 19 ธันวาคม บริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุน จ�ำนวน 41.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของกิจการและเพื่อเป็นการรองรับการประมูลงานโครงการใหม่ ๆ ท�ำให้
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 100.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็น
หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น

ปี 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม บริษทั ฯ ได้แปลงสภาพจาก บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็น
บริษัท ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 40.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ�ำนวน 140.00 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่ง
ผลให้บริษัทฯ มีหนุ้ จดทะเบียนจ�ำนวน 280,000,000 หุน้ โดยมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วทัง้
สิ้นเป็นจ�ำนวน 100.00 ล้านบาท มีหุ้นจดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น
วันที่ 28 กันยายน บริษัทฯ ได้มีการซื้อหุ้นบริษัท JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang
Goo Kim) จ�ำนวนทั้งหมด 9,000 หุ้น ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้น JKEC เพิ่มขึ้น จากร้อยละ
51.22 เป็นร้อยละ 73.17
ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคม 2562 บริษทั ได้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้
แรกจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็น
จ�ำนวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท และหุน้ ของบริษทั เริม่ การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ในวัน
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ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทน�ำเงินที่ได้รับใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันกับธนาคาร
จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 172.00 ล้านบาท และใช้ลงทุน
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจ�ำนวน 40.00 ล้านบาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยลักษณะงานและการบริการ
ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) โดยขอบเขตการให้
บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งในส่วนของงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบ, เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในการผลิต (Procurement) และงานบริหารการจัดการการก่อสร้าง (Construction) รวมถึงกระบวนการทดสอบการท�ำงานของ
ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการท�ำงานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้สัญญาบริการ
เดียว
2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and
Instrument (E&I) Service) บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาติดตัง้ โครงสร้างเหล็ก ติดตัง้ ระบบท่อและระบบเครือ่ งกล งานติดตัง้ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ งานไฟฟ้า ระบบวัดคุม รวมถึง กระบวนการทดสอบการท�ำงานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการ
ท�ำงานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง
3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service) บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธา เช่น
งานเสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสี
4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริการผลิตและประกอบโครงสร้าง
เหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถังบรรจุภัณฑ์ งานแปรรูปภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความดัน รวมถึงบริการ
จัดหาวัตถุดิบ และจัดหาแรงงาน
ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประสบความส�ำเร็จที่ผ่านมาในหลายโครงการ
ในประเทศไทย พร้อมทั้งมีฝ่ายบริหารจัดการต้นทุน และระบบการจัดการควบคุมที่ดี บริษัทฯ จึงสามารถบริหารจัดการและ
ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก�ำหนดเวลา ประกอบกับ บริษัทฯ ได้รับใบรับ
รองมาตรฐานทั้งทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางวิศวกรรมระดับสากล โดยเฉพาะมาตรฐาน
ASME จากสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าในกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน ก๊าซ และปิโตรเคมี
ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจโรงกลัน่ น�ำ้ มัน ธุรกิจโรงงานปิโตรเคมี ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจแก๊สธรรมชาติ เช่น บริษทั ปตท จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั
ไทยออย จ�ำกัด (มหาชน)  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)  และกลุม่ บริษทั ก่อสร้างชัน้ น�ำของโลก เช่น China Petroleum Pipeline Bureau, Samsung Engineering
(Thailand) Co., Ltd., Posco Engineering Co., Ltd., IHI Corporation, Hyundai Engineering Co., Ltd., Sinopec Engineering
Group (Thailand) Co., Ltd., Samsung-ITD Joint Venture เป็นต้น

3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ  31  ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“CAZ”)

73.17%

บริษัท เจเคอีซี จ�ำกัด (“JKEC”)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เจเคอีซี จ�ำกัด (“JKEC”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 2.00 ล้านบาท (จ�ำนวน
หุ้น 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.10 ล้านบาท (จ�ำนวนหุ้น 41,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท)  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน JKEC ด้วยการซื้อหุ้นจ�ำนวน 21,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 51.22 ท�ำให้ JKEC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการ
ซื้อหุ้นบริษัท JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จ�ำนวนทั้งหมด 9,000 หุ้น รวมกับจ�ำนวนหุ้นที่ถือเดิมเป็นจ�ำนวน
หุ้นทั้งสิ้น 30,000 หุ้น ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้น JKEC เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 51.22 เป็นร้อยละ 73.17

4 ความสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นใหญ่ แบ่งออกเป็น
1. กลุ่มผู้บริหาร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.70 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.30
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วโดยกลุ่มบริษัทในเครือ TAKUNI มีโครงสร้างธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“TAKUNI”)

99.99%

99.99%

99.99%

99.97%

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด (“TT”) ธุ ร กิ จ ติ ด ตั้ ง
แก๊ ส รถยนต์ แ ละธุ ร กิ จ รั บ
เหมาก่อสร้างระบบท่อแก๊ส

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม
จ� ำ กั ด (“RE”) ธุ ร กิ จ ตรวจ
สอบความปลอดภั ย ทาง
วิศวกรรม

บริ ษั ท จี แ ก๊ ส โลจิ ส ติ ก ส์
จ�ำกัด (“GG”) ธุรกิจขนส่ง
ทางบก

บ ริ ษั ท ท า คู นิ แ ล น ด ์
จ�ำกัด (“TL”) ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

51.30%
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“CAZ”)
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ
ปิโตรเคมี และก๊าซ

73.17%
บริษัท เจเคอีซี จ�ำกัด (“JKEC”) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา
และฐานราก

หลังเสนอขายหุ้น CAZ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 22 มกราคม 2562 CAZ จะยังคงสถานะเป็นบริษัท
ย่อยของ TAKUNI โดย TAKUNI ยังคงต้องจัดท�ำงบการเงินรวมเช่นเดิม
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รายงานประจ�ำปี 2561

4.1 แนวทางการป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกิจที่แข่งขันกันระหว่างกลุ่ม TAKUNI และบริษัทฯ

ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบริษัทฯ ที่อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของทั้ง
สองบริษัทมีความแตกต่างกันในแง่ของความช�ำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใด
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีการด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตทีร่ ดั กุม มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามช�ำนาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ส�ำหรับให้คำ� แนะน�ำแก่ลกู ค้า มีทมี
ช่างฝีมอื ทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรช่างเชือ่ มตามทีม่ าตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก�ำหนด ท�ำให้บริการของบริษทั ฯ มีมาตรฐาน
สูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC
เป็นต้น ท�ำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการสูง
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI มีการด�ำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียว
กับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการใน
ก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถท�ำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้
เพราะข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงาน
ที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง เป็นต้น
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต กลุ่ม TAKUNI จะมีการว่าจ้าง CAZ หรือบริษัทย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทั้ง TAKUNI และ CAZ จะ
มีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบและ Internal Audit ของทั้งกลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเข้ามาตรวจสอบการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน

4.2 ด้านรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทางส�ำหรับรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษทั ฯ และเครือกลุม่ TAKUNI หากเป็นรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจ
ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไป บริษทั ฯ จะด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมการท�ำรายการ
ระหว่างกันตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ไิ ว้แล้วตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และ
ไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์  ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้
นัน้ บริษทั ฯจะจัดให้มบี คุ คลทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็นอิสระ เป็นผู้
ให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญพิเศษ จะถูก
น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
จะไม่เป็นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการท�ำรายการที่
บริษัทฯได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในปี 2561 TAKUNI ได้งานรับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่ง TAKUNI มีการ sub contract งานให้แก่ CAZ
นั้น กลุ่ม TAKUNI ได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมารายอื่นแล้ว และ CAZ ได้เสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของ CAZ
ที่เสนอให้กับลูกค้ารายอื่น โดยสรุปเงื่อนไขการท�ำรายการของทั้ง TAKUNI และ CAZ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  นอกจาก
นี้ FA (บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด) และ Internal Audit ของ CAZ ได้มีการตรวจสอบการท�ำรายการดังกล่าวแล้วว่า ราคา
และเงื่อนไขการค้าของงานที่ CAZ ท�ำให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อเทียบกับงานที่ CAZ ท�ำให้ลูกค้าบุคคลภายนอกแล้ว
พบว่าโครงการมี margin ใกล้เคียงกันและเงือ่ นไขการค้าไม่แตกต่างกัน รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของ CAZ ก็เข้ามาพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาดังกล่าวแล้ว

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ซึ่งแบ่งตามลักษณะงานและการบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงสร้างรายได้
1. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
แบบครบวงจร (EPC Service)
2. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
(Construction SMP & E&I)
3. งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา
(Civil and Building Service)
4. งานให้บริการผลิตและบริการอื่น
(Fabrication and Other Service)
รวมรายได้จากการบริการ
รายได้อื่น1/
รายได้รวม

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

0.58

0.09

550.23

53.84

563.97

40.58

399.89

61.00

359.85

35.21

343.49

24.71

165.74

25.28

86.66

8.48

341.85

24.60

85.09
651.30
4.25
655.55

12.98
99.35
0.65
100.00

22.55
1,019.29
2.69
1,021.98

2.21
99.74
0.26
100.00

137.77
1,387.08
2.79
1,389.87

9.91
99.80
0.20
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ส�ำนักงานและรายได้จากการขายเศษโลหะหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้งานแล้ว

2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ
1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยขอบเขตการให้
บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบ, เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการ
ผลิต (Procurement) และงานบริหารการจัดการการก่อสร้าง (Construction) รวมถึงกระบวนการทดสอบการท�ำงานของระบบ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการท�ำงานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้สัญญาบริการเดียว
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ลูกค้า
ระบุความต้องการ

บริษัท
ออกแบบ

จัดหาวัสดุ
และอุปกรณ์

ก่อสร้างหน้างาน
ผลิตและประกอบ
ติดตั้งหน้างาน
ทดสอบการใช้งาน
ทั้งระบบ

โดยการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1.1 งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ การรับจ้างออกแบบทางวิศวกรรมตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษทั ฯ
มีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความช�ำนาญในงานวิศวกรรมทุกสาขา ได้แก่ งานโยธา งานโครงสร้าง งานอาคาร งานเครื่องกล งาน
ระบบท่อ และไฟฟ้า และงานระบบวัดคุม ประกอบกับมีความเข้าใจในขัน้ ตอนและกระบวนการผลิตต่าง ๆ ส่งผลให้บริษทั สามารถ
รับออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างโยธาและระบบสาธารณูปโภคในโรงงานได้อย่างครบวงจร ท�ำให้บริษทั สามารถบริหารต้นทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกส�ำหรับการออกแบบหรือค่าใช้จ่ายในการประสาน
งานระหว่างทีมงานออกแบบภายนอกและทีมงานก่อสร้างของบริษัท
1.2 งานจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ลูกค้าต้องการ
มาเพือ่ ก่อสร้างและติดตัง้ ตามแผนด�ำเนินงานทีว่ างไว้ บริษทั ฯ มักได้รบั การว่าจ้างให้ดำ� เนินการงานประเภทนีพ้ ร้อมกับงานก่อสร้าง
โดยบริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทงั้ หมดทีจ่ ำ� เป็นต่อโครงการ ตัง้ แต่การเจรจาต่อรองราคา เงือ่ นไข
การสัง่ ซือ้ และการส่งมอบ ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัตขิ องเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของลูกค้าทีร่ ะบุไว้
ตามสัญญา รวมถึงประสานงานให้มีการจัดส่งตรงตามก�ำหนดการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของโครงการ โดยส่วนใหญ่
ลูกค้าของบริษัทฯ มักจะก�ำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อโครงการ พร้อมระบุรายชื่อ
ผู้จัดจ�ำหน่ายที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ลูกค้าก�ำหนด (Approved Vendor List) เท่านั้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทใน
กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ปตท.”) ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ
การกลัน่ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ซึง่ ได้รบั สิทธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board
of Investment, “BOI”) ท�ำให้บริษทั ฯ มีความรูแ้ ละความช�ำนาญในกระบวนการจัดซือ้ และน�ำเข้าเครือ่ งจักรจากต่างประเทศให้แก่
ลูกค้าตามเงื่อนไขของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1.3 งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตัง้ ระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากทีไ่ ด้มกี ารออกแบบ
ทางวิศวกรรมและจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์กอ่ สร้างเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ฯ จะจัดทีมงานก่อสร้างทีม่ คี วามช�ำนาญและเหมาะสม
กับโครงการแต่ละประเภท เพือ่ เข้ารับผิดชอบในการด�ำเนินการ ซึง่ แต่ละทีมจะประกอบด้วยวิศวกรผูค้ วบคุมงานในแต่ละระดับจาก
สาขาวิศวกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะต้องท�ำงานร่วมกันในการรับผิดชอบการด�ำเนินการของโครงการนัน้ ๆ ตัง้ แต่การวางแผนการ
ด�ำเนินงาน การประสานงานกับลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
วิศวกรผู้ออกแบบ การควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพและแล้วเสร็จตามแผนที่ก�ำหนดไว้ การบริหารโครงการทั้งใน
ด้านต้นทุนและการเบิกจ่ายเงิน รวมไปถึงการดูแลเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยบริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาตัง้ แต่งานโยธา
งานอาคาร งานผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Fabrication Work) งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ (Piping work) งานติดตั้ง
เครื่องมือ (Mechanical Work) งานระบบไฟฟ้าและระบบวัดคุม (E&I Work) ไปจนถึงงานติดตั้งนั่งร้านและงานสี (Scaffolding &
Painting)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC Service)

ชื่องาน: PTT LNG Cold Water Facilities

ชื่องาน: PTT Tank Terminal

ชื่องาน: BCP Enclosed Ground Flare (EGF)
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2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) Service and Electrical &
Instrument (E&I) Service) บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาติดตัง้ โครงสร้างเหล็ก ติดตัง้ ระบบท่อและระบบเครือ่ งกล งานติดตัง้ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ งานไฟฟ้า ระบบวัดคุม รวมถึงกระบวนการทดสอบการท�ำงานของระบบและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และการทดสอบการท�ำงาน
ทั้งระบบก่อนใช้งานจริง

Clients
ออกแบบ

Company
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างหน้างาน
ผลิตและประกอบ
ติดตั้งหน้างาน
ทดสอบการใช้งานทั้งระบบ

โดยการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
2.1 งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) บริษัทฯ จะเป็นผู้แปรรูปโครงสร้าง จัดหาวัสดุ จัดท�ำการประกอบ และติดตั้ง
โครงสร้างเหล็กภายในอาคารและภายนอกอาคารส�ำหรับรองรับท่อ (Pipe Bridge and Pipe Rack) และ โครงสร้างเหล็กเพื่อเป็น
ฐานรองรับเครือ่ งจักรขนาดใหญ่ (Equipments and Machineries) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น โรงกลัน่ น�ำ้ มัน โรงงานปิโตรเคมี
โรงงานผลิตไฟฟ้า ตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนดก่อนน�ำไปติดตั้งหน้างาน
2.2 งานติดตัง้ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และระบบไฟฟ้า (Mechanical) บริษทั ฯ จะเป็นผูจ้ ดั หาวัสดุ จัดท�ำการประกอบ
และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด
2.3 งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ (Piping) ได้แก่ การประกอบ ติดตั้ง และเชื่อมท่อที่ใช้ในการล�ำเลียงของเหลวและ
ก๊าซ เช่น น�้ำมัน และสารท�ำละลายต่างๆ เป็นต้น ตามแบบที่ก�ำหนดให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงานปิโตรเคมี
โรงกลัน่ น�ำ้ มัน และโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่ลกู ค้าจะเป็นผูจ้ ดั เตรียมท่อตามความต้องการใช้ โดยจะสัง่ จากต่างประเทศหรือ
ผู้น�ำเข้า เนื่องจากท่อที่ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ และเป็นท่อโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นท่อไร้ตะเข็บ
ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ และความหนามากว่าท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยทั่วไป ตั้งแต่ท่อเหล็กกล้า (Carbon
Steel) ท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ไปจนถึงท่อโลหะผสม (Alloy) ทีใ่ ช้โลหะผสมหลากหลายตัง้ แต่ เหล็กกล้า นิเกิล สแตนเลส
ไทเทเนียม ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน จากคุณสมบัติของท่อที่ได้กล่าวมาข้างต้น การประกอบและติดตั้งท่อ จึงต้องใช้เทคนิค
และความช�ำนาญพิเศษ เช่น หลังจากการเชื่อมประกอบเสร็จจะต้องท�ำการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย์ หรือใช้การอบความร้อน
เพื่อคลายความตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากท่อดังกล่าวถูกน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น
จะต้องค�ำนึงถึงระดับแรงดัน ความร้อน ความเป็นกรดเป็นด่าง การทนต่อการกัดกร่อน หากมีชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตโดยรวมได้
2.4 งานติดตัง้ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า (Electrical & Instrument Service) บริษทั ฯ จะเป็นผูจ้ ดั หา
วัสดุ จัดท�ำการประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด รวมถึงการทดสอบ
การท�ำงานทั้งระบบก่อนการใช้งานจริง

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ

ชื่องาน: PTT Midline Compressor Station

ชื่องาน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion

ชื่องาน: PTT LPG Terminal Khao Bo Ya E&I

ชื่องาน: PTT LNG In-Plant Power Generation

ชื่องาน: PTT Wangnoi Compressor Station

ชื่องาน: PTTGC Olefins Reconfiguration
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3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil & Building Service) บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธา เช่น งานเสา
เข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสี

ลูกค้า
ออกแบบ

บริษัท
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างหน้างาน
ผลิตและประกอบ
ติดตั้งหน้างาน

ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา

ชือ่ งาน: TOP 202MW Small Power Producer Building

ชื่องาน: Thai Oil LAB

ชื่องาน: PTT LNG In-Plant Power Generation

ชื่องาน: PTTGC Wangnoi Compressor Station

ชื่องาน: BCP TBCR

ชื่องาน: PTTGC Propylene Oxide

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริการผลิตและประกอบโครงสร้าง
เหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถังบรรจุภัณฑ์ งานแปรรูปภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความดัน รวมถึงบริการ
จัดหาวัตถุดิบ และจัดหาแรงงาน

ลูกค้า
ออกแบบ

บริษัท
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์

ผลิตและประกอบ
ส่งมอบ
ติดตั้งหน้างาน

โดยการให้บริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
4.1 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Shop Fabrication) บริษทั ฯ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นชิน้ ส่วนโครงสร้างเหล็ก
ประเภทต่างๆ โดยน�ำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบ ตาม
แบบที่ลูกค้าก�ำหนด โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจ้างผลิตตามแบบลูกค้าได้หลากหลายลักษณะ ดังนี้
i. งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) บริษัทฯ จะเป็นผู้แปรรูปโครงสร้าง จัดหาวัสดุ จัดท�ำการประกอบ และส่งมอบให้
ลูกค้า
ii. งานประกอบระบบท่อ (Piping) ได้แก่ การตัด ดัด หรือเชื่อมให้ได้ขนาดตามแบบ และประกอบท่อ ให้พร้อมติดตั้งตาม
แบบทีข่ องลูกค้าต้องการ ทัง้ นีห้ ลังจากการเชือ่ มประกอบเสร็จ จะต้องท�ำการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย์โดย third party หรือ
มีการอบความร้อนเพื่อคลายความตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
4.2 งานแปรรูป ประกอบถังบรรจุ (Tanks Fabrication) บริษัทฯ รับจ้างผลิตถังบรรจุของเหลว หรือก๊าซที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาทิเช่น ถังโลหะ ถังลูกโลกทรงกลม (Sphere Tank) เป็นต้น โดยการน�ำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มา
ตัด ดัด ม้วน แล้วเชื่อมประกอบแผ่นโลหะเป็นถังบรรจุตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน
30 เมตร
4.3 งานแปรรูปภาชนะความดัน (Pressure Vessel Fabrication) โดยการน�ำเหล็กมาตัดและประกอบตามแบบที่ลูกค้า
ก�ำหนด ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะแรงดันและชิน้ ส่วนทนแรงดันทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และก๊าซซึง่ ต้องไม่มกี ารรัว่ ไหลหรือ
ก่อให้เกิดอันตราย การผลิตจึงมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความช�ำนาญด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานความปลอดภัยก�ำหนด เช่นงานโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์ก�ำเนิดความร้อน (Furnace
& Heater) บริษัทฯ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเตาเผา ซึ่งจะถูกน�ำไปใช้เป็นอุปกรณ์ก�ำเนิดความร้อน
ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น โรงกลั่นน�้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
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ตัวอย่างผลงานการให้บริการแปรรูป

งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์

งานดัดขึ้นรูปเหล็กแผ่น

งานเจาะและตัดเหล็กรูปพรรณ

งานแปรรูปท่อล�ำเลียงความร้อน

งานประกอบท่อถ่ายเทความร้อน

ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญในงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กนัน้ คือ ความสามารถของวิศวกรผูค้ มุ งานและช่างฝีมอื ในงานประเภทโครสร้าง
เหล็ก ได้แก่ การตัด (Cutting) การดัด (Bending) การเจาะ (Drilling) และการเชื่อม (Welding) เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการก่อสร้าง
ให้ได้ตามแบบทีก่ ำ� หนด โดยบริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามชํานาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ส�ำหรับให้คาํ แนะนําแก่
ลูกค้า ตลอดจนมีทีมช่างฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก�ำหนด ท�ำให้บริการ
ของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมายมาตรฐาน ค�ำอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐาน
มาตรฐานด้านการผลิต
ประกอบและติดตั้งหม้อไอน�้ำ	
		
Fired Pressure Vessels
		
มาตรฐานด้านการผลิตและติดตั้ง
ภาชนะความดันประเภท Unfired
		
Pressure Vessel
		
มาตรฐานด้านการผลิตและติดตั้ง
ภาชนะความดันประเภท Unfired
		
Pressure Vessel ระดับ 2 ซึ่งมี
		
ระดับสูงกว่า U
		
มาตรฐานในการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงหม้อไอน�้ำและภาชนะ
		
ความดัน

S

สถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐาน ประเทศ
The American Society
สหรัฐอเมริกา
of Mechanical Engineers
(ASME)

U

U2
R

The National Board of Boiler
and Pressure Vessel Inspectors
(NBIC)

สหรัฐอเมริกา

ความปลอดภัยในการท�ำงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยอบรมบุคลากรในเรื่องความปลอดภัยก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส�ำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ รวมไปถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในทุกโครงการ
ของบริษทั ฯ จึงท�ำให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านระบบการจัดการ ซึง่ เป็นระดับสากล ทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้าว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจากการด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ ทีผ่ า่ นมา โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบประกาศนียบัตร
จากลูกค้าและส่วนราชการในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ดังนี้
โครงการ
PTTGC Aromatics Debottlenecking
TOP SPP Project
PTT WCS Project

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
การท�ำงาน 2 ล้านชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดการท�ำงาน
การท�ำงาน 6 ล้านชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดการท�ำงาน
โรงงานสีขาว ระดับที่ 1

ตารางแสดงสถิติด้านการท�ำงานในเรื่องความปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2561
ปี
2559
2560
2561

MTC
2
5
2

สถิติ
LTI
0
0
0

FC
0
0
0

IFR

LTIR

ชั่วโมงการท�ำงาน

0.09
0.41
0.09

0
0
0

4,312,255
2,435,799
4,353,957

หมายเหตุ:
MTC – Medical Treatment Case / กรณีมีการรักษาโดยแพทย์ที่มากกว่าการให้ยา เช่น เย็บแผล เข้าเฝือกจากกระดูกหัก
LTI – Lost Time Incident Case / กรณีต้องมีการหยุดงานเนื่องจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน
FC – Fatalities Case / กรณีเสียชีวิต
IFR – Incident Frequency Rate / ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ
LTIR – Lost Time Incident Frequency Rate / ความถี่ในการเกิดอุบัตเหตุถึงขั้นหยุดงาน
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ด้านความส�ำคัญของคุณภาพเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บริษัทมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยตลอดช่วงระยะการออกแบบ
การจัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง บริษัทฯ มีฝ่าย QA (Quality Assurance) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของบริษทั คอยเป็นผูค้ วบคุมเรือ่ งคุณภาพของงาน โดยจะตรวจสอบและติดตามผลงานในทุกๆ ขัน้ ตอน ตัง้ แต่การคัดเลือกทีม
วิศวกรและช่างเชื่อมที่มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานของงานแต่ละโครงการที่ลูกค้าก�ำหนด รวมถึงทดสอบฝีมือช่างเชื่อมเพื่อให้ได้
ช่างเชือ่ มทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามข้อก�ำหนดของลูกค้าแต่ละราย จากนัน้ จึงออกใบประกาศนียบัตร (WQT Certificate & Card Test)
ให้ ถึงจะพร้อมอนุญาตให้เชือ่ มงานได้ ตลอดจนการตรวจสอบชิน้ งานแต่ละชิน้ อย่างเข้มงวดเพือ่ ให้มนั่ ใจว่างานในทุกรายละเอียด
มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าก่อนน�ำไปประกอบและติดตัง้ จริง โดยบริษทั ฯ จะประเมิน
คุณภาพของผลงานก่อสร้างรวมไปถึงทีมวิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อน�ำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบในการท�ำงาน
และคุณภาพของชิ้นงานในครั้งต่อๆไป

ระบบการท�ำงาน การควบคุม และการบริหารโครงการ

ส�ำหรับงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงานจนกระทั่งโครงการเสร็จ
สิ้นและส่งมอบให้กับลูกค้า โดยใช้มาตรการที่เรียกว่า “Risk Management Gate” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังรูปภาพด้านล่าง
การประเมินผล
ส�ำหรับการเสนอราคาหรือไม่

การตัดสินใจ
ส�ำหรับการเสนอราคา

1. การเสนอราคาโครงการ
และการตัดสินใจ

ข้อมูลโครงการ

2. การพัฒนาข้อเสนอ

ประชุม
หารือ

3. ท�ำสัญญาเจรจาต่อรอง

การวิเคราะห์
ส�ำหรับผลประกวดราคา

4. การจัดเตรียมโครงการ

เปิดตัว
โครงการ

5. การด�ำเนินโครงการ

ตรวจสอบ รายงาน Cost เบิกเงิน
ตกลงท�ำ
ปรับปรุง
ก่อสร้าง
ประสิทธิภาพรายเดือน
สูงเกินไป ล่วงหน้า สัญญาเพิ่มเติม
ITC

6. โครงการเสร็จสิ้น

รายงานของ
ความส�ำเร็จของโครงการ

ทบทวน
เงื่อนไขสัญญา

ประชุม
หารือ

ส�ำรวจ วิเคราะห์
ราคา
ไซด์งาน ความเสี่ยง ประเมิน
เตรียมตัว
การเจรจาต่อรอง
วางแผน
โครงการ

ผลลัพธ์ของ
การเจรจาต่อรอง
ตัง้ งบประมาณ
การ ITC

เลือก ตัดสินใจ
ข้อเสนอ เสนอราคา
การตรวจสอบ
ของสัญญา
เริ่มด�ำเนิน
โครงการ

การควบคุมงาน บริษทั ฯ มีการลงทุนโดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เริม่ ตัง้ แต่ระบบวัตถุดบิ การควบคุมคุณภาพ
กระบวนการตรวจสอบ จนไปถึงการติดตามขัน้ ความส�ำเร็จของชิน้ งานในทุกขัน้ ตอนการผลิตผ่านระบบบาร์โค้ด Bar code และระบบ
GPS โดยเริ่มจากวัตถุดิบที่สั่งซื้อเข้ามา บริษัทฯ ใช้ระบบการควบคุม การจัดการและตรวจสอบวัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปการณ์ ที่
เรียกว่า “ระบบ TCMS (Tools, Assets & Consumable Management System)” หลังจากนั้นเมื่อวัตถุดิบถูกส่งเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง (Structure) และงานท่อ (Piping) บริษัทฯ จะมีใช้ระบบในการติดตามความคืบหน้าในการ
ท�ำงานของชิน้ งาน รวมไปถึงการขนย้ายชิน้ งานไปในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต จนกระทัง้ ชิน้ งานนัน้ ๆ ได้ถกู ส่งไปติดตัง้ ให้กบั ลูกค้าที่
ปลายทางเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม Structure Production Control Stystem (SPCM) และ ระบบ Spool Tracking Management System (STMS) ทั้งนี้ส�ำหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อมของชิ้นงานในแต่ละจุดเชื่อม บริษัทฯ ใช้ระบบ
CWCS (Welding Control System) มาช่วยในการติดตามและการตรวจสอบให้ได้งานตามคุณภาพที่ลูกค้าก�ำหนด ซึ่งระบบการ
ท�ำงานดังกล่าวทั้ง 4 ระบบนี้มีส่วนช่วยให้การท�ำงานของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�ำและลด
ความล่าช้าของงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

3 สิทธิประโยชน์ที่ ได้รับ
– ไม่มี –

4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.1 นโยบายและลักษณะการตลาด

บริษทั ฯ มีนโยบายในการด�ำเนินงาน โดยมุง่ เน้นการขยายตลาดไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ซึง่ มีการขยาย
ตัวตามภาวะเศรษฐกิจ บริษัทก�ำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิต และพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะช่าง
ฝีมอื ทีต่ อ้ งมีความสามารถและความช�ำนาญสูง เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบนั ตลอดจนรักษามาตรฐานในการ
ให้บริการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพการท�ำงานในหลากหลายมิติ สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ได้มีคุณภาพได้ตรงต่อ
เวลา บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยมีจรรยาบรรณที่ดีและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยจะเลือกใช้วัสดุที่มี
มาตรฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนด และให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างมาก โดยก�ำหนด
ให้มีระบบการดูแลตรวจสอบการควบคุณภาพงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่างานในทุก
รายละเอียดได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนั้นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐานจึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างมาก โดยระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ครอบคลุม
ตั้งแต่การสอบทานแบบที่ได้รับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจะมีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ โดยจะมีผคู้ วบคุมงานท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพวัสดุทใี่ ช้รว่ มกับผูอ้ อกแบบ รวม
ถึงการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ติดตัง้ และการทดสอบระบบทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้แน่ใจว่าการด�ำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและ
แผนงานที่ก�ำหนด ท�ำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพงานเป็นไปตามที่ได้ตกลงได้กับลูกค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจาก ASME ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยใช้วธิ ที ำ� การทดสอบโดยไม่ทำ� ลาย (Non-Destructive Testing) และ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ตามมาตรฐานสากลและข้อก�ำหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้ง
ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินการปรับกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จเพิม่ มากขึน้ โดยบริษทั ฯ มีการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการท�ำงาน อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่บริษัทฯ น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต
บางขั้นตอน เช่น การวัดขนาด การตัด การเจาะรู เป็นต้น ซึ่งท�ำให้ช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงานและมีความผิดพลาดน้อยลง
ประกอบกับบริษัทฯ มีการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมไปถึงการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย
เน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและปลูกฝังการท�ำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และได้สร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบาย
ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างได้หลากหลายประเภทตามที่กล่าวในหัวข้อ “2.2
ลักษณะสินค้าและบริการ” โดยที่ผ่านมาผลงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาหลัก
โดยเฉพาะลูกค้าและผู้รับเหมาหลักซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�ำขนาดใหญ่ ได้ให้ความไว้วางใจและกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง

3) ด้านระยะเวลาการส่งมอบชิ้นงานและบริการที่ตรงตามเป้าหมาย

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการส่งมอบชิน้ งานและบริการให้ได้ตามเวลาทีก่ ำ� หนด เนือ่ งจากเป็นปัจจัยส�ำคัญทีล่ กู ค้าใช้พจิ ารณา
และตัดสินใจในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับจ้างผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งมอบชิ้นงานได้ตรงเวลา
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บริษทั ฯ จึงมีการตรวจสอบระยะเวลาการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ประมาณระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ตอน ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะรับงานจากลูกค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถท�ำงานและส่งมอบชิ้นงานให้กับลูกค้าได้ทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ใช้
ระยะเวลาตั้งแต่ท�ำสัญญากับลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้า ประมาณ 4-24 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อน
ของงานในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายควบคุมการผลิตเพื่อให้การด�ำเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน
และแผนงานที่ก�ำหนด ประกอบกับการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการท�ำงาน เพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดยเน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งและปลูกฝังการท�ำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงาน
และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถส่งมอบชิ้นงานที่ได้ทั้งคุณภาพและได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

4) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการและระบบควบคุมต้นทุนที่ดี โดยมีการน�ำระบบโปรแกรมที่ทันสมัยช่วยควบคุมงานโครงการ
ทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและลด
การท�ำงานซ�้ำซ้อน โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบ ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัสดุและควบคุมต้นทุนของโครงการ ท�ำให้
ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างได้ทันต่อเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้วิศวกรโครงการ
สามารถควบคุมการเบิกและใช้วัสดุในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบ
บาร์โค้ดและระบบ GPS สามารถท�ำให้บริษัทฯ ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท�ำงาน และ
ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าก�ำหนด

5) ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพงานและการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาที่กำ� หนด ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารและทีมวิศวกรโครงการทีม่ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์ ในแวดวงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในกลุม่ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีนโยบายมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนา
และเสริมสร้างทัง้ ในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้ทำ� งานกับบริษทั ใน
ระยะยาว บริษทั ฯ มีการจัดอบรมอย่างสม�ำ่ เสมอในเรือ่ งความรูเ้ ฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ ซึง่ มีการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำ
ปี โดยค�ำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน รวมไปถึงการพัฒนาในด้านการบริหาร การจัดการ การ
สร้างทีมงาน การอยูร่ ว่ มกัน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผูบ้ ริหารได้มคี วามรูใ้ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน

4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจ�ำหน่าย

บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นน�้ำมันดิบ โรงงานปิโตรเคมี โดย
เฉพาะลูกค้าในกลุ่มปตท. ซึ่งมีธรุ กิจหลากหลาย เช่น ธุรกิจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
โดยสัดส่วนของกลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีขนึ้ อยูก่ ารเปิดประมูลงานของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายและการ
รับงานของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการให้บริการลูกค้าตามแต่ละลักษณะโครงการในปี 2559 – 2561 เป็นดังนี้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ตารางแสดงสัดส่วนงานของบริษัทฯ แยกตามลักษณะโครงการ
หน่วย: ล้านบาท
รายได้
แยกตามลักษณะโครงการ
ปิโตรเคมี
บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย1
บริษัทอื่นๆ2
ก๊าซ
บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย1
บริษัทอื่นๆ2
โรงไฟฟ้า
บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย1
บริษัทอื่นๆ2
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ:

ปี 2559
มูลค่า
ร้อยละ
125.96
19.34
125.96
19.34
403.78
61.99
403.78
61.99
3.50
0.54
3.50
0.54
118.06
18.13
651.30
100.00

ปี 2560
มูลค่า
ร้อยละ
20.20
1.98
20.20
1.98
1,000.51
98.16
1,000.51
98.16
(1.76)
(0.17)
(1.76)
(0.17)
0.34
0.03
1,019.29 100.00

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
419.73
30.26
357.95
25.81
61.78
4.45
807.45
58.21
807.45
58.21
159.90
11.53
159.90
11.53
1,387.08 100.00

บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย ได้แก่ PTT, PTTGC, PTTLNG, PTT TANK, Thai Oil, IRPC
บริษัทอื่นๆ ได้แก่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี, ก๊าซ, และโรงไฟฟ้า

1

2

4.3 การจัดหางานและการคัดเลือกโครงการ

สายงานสนับสนุนธุรกิจจะท�ำหน้าที่ในการคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ โดยการติดตามประกาศโครงการประมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ประกาศทางหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ อีเมลเชิญชวนจากคู่ค้า โทรศัพท์เพื่อสอบถาม เป็นต้น การประกวด
ราคาในบางครัง้ จะได้รบั การแนะน�ำจากลูกค้าทีเ่ ชือ่ ถือในผลงาน รวมทัง้ ได้รบั การแนะน�ำจากคูค่ า้ ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางการ
ค้า บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) ผู้รับเหมาโครงการหลัก (Main Contractor)

บริษัทฯ ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางหลักในการเข้าหาลูกค้าส�ำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง (Construction Work) โดยรับงาน
ในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) จากผู้รับเหมาโครงการหลัก ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาโครงการขนาดใหญ่
โดยผู้รับเหมาโครงการหลักจะด�ำเนินการเข้าประมูลงาน ในลักษณะสัญญาเดียวจากเจ้าของโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่งาน
ออกแบบ งานจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วแบ่งส่วนงานให้กบั บริษทั ฯ หรือผูร้ บั
เหมาโครงการช่วงรายอื่นๆต่อไป โดยปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากช่องทางนี้
ผู้รับเหมาโครงการหลักเหล่านี้มักจะมีรายชื่อผู้รับเหมาที่สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างและสามารถส่งมอบชิ้นงานที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Approved Vendor List) ซึ่งบริษัทฯ มักมีชื่ออยู่ในรายชื่อดัง
กล่าว เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับในด้านการผลิตและการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานทีย่ อมรับในระดับสากล ประกอบ
กับคุณภาพงานของบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั งานและยังได้รบั การแนะน�ำจากผูร้ บั เหมาโครงการ
หลักเหล่านี้ให้เข้าร่วมน�ำเสนองานอย่างต่อเนื่อง ผู้รับเหมาโครงการหลักเหล่านี้ได้แก่ Samsung Engineering (Thailand) Co.,
Ltd., China Petroleum Pipeline Bureau, Posco Engineering Co., Ltd เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผู้รับเหมาโครงการหลักรายใหญ่
ชั้นน�ำในประเทศไทยและระดับสากลที่มีประวัติและผลงานที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

(2) เจ้าของโครงงาน (Project Owner)

บริษัทฯ มีช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของโครงการโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีแผนการขยายการลงทุนขยายสาขา ขยาย
ก�ำลังผลิต และ/หรือ ปรับปรุงโครงการเดิม โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ เป็นลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการใน
โครงการก่อนหน้านี้ ในการคัดเลือกผูร้ บั เหมานัน้ โดยปกติจะผ่านการประมูลซึง่ เจ้าของโครงการพิจารณาจากผลงานทีผ่ า่ นมาและ
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รายงานประจ�ำปี 2561
ติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อยื่นซองประมูล ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการรับงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการมากขึ้น เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการท�ำก�ำไร
ตารางแสดงสัดส่วนการให้บริการตามช่องทางการจัดหาลูกค้าในปี 2559 – 2561
หน่วย: ล้านบาท
รายได้
แยกตามช่องทางการจัดหา
ผ่านผู้รับเหมาโครงการหลัก
ผ่านเจ้าของโครงการ
รวม
หมายเหตุ:

ปี 2559
มูลค่า
ร้อยละ
1
98.48
641.39
9.91
1.52
651.30
100.00

ปี 2560
มูลค่า
ร้อยละ
2
469.09
46.02
550.20
53.98
1,019.29 100.00

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
3
829.06
59.77
558.02
40.23
1,387.08 100.00

แบ่งเป็นบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี 42.02%
แบ่งเป็นบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี 12.94%
3
แบ่งเป็นบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี 57.69%
1
2

4.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
4.4.1 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มตลาด

ภาครัฐได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic
Corridor) ในปี 2560 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เป็นแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการ
ลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีโครงการขยายท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ทีจ่ ะสามารถเพิม่ ขีดความ
สามารถขนถ่ายสินค้าเหลว เช่น น�้ำมัน น�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนวงเงิน 1.5 ล้าน
ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่น�ำร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ท�ำให้ผู้ประกอบการกลุ่มปิโตรเคมี เริ่มวางแผนขยาย
การลงทุนและขยายก�ำลังการผลิตในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่จะมีการก่อสร้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจาก
การเริ่มด�ำเนินโครงการในปี 2560 เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
อีกทั้งมีแผนที่จะปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในปี 2561 – ปี 2565 โดยด้านน�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี มีประเด็นปฏิรูป ได้แก่
แผนทีเ่ กิดขึน้ ในระยะสัน้ ช่วงปี 2561 -2562 มุง่ เน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาพลังงาน ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน และก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
สร้างโรงไฟฟ้าที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนประเทศ
การสร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
มีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก
รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน�้ำมัน
ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้าและส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน
ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub
เริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี
มีการก�ำหนดทิศทางลงทุนและการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
จัดท�ำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ อาทิ การ ใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) การใช้มาตรการบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ส�ำหรับหน่วย
งานภาครัฐ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
แผนระยะปานกลางช่วงปี 2563 -2565 การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานตาม
แผนการจัดหาทีป่ รับปรุงใหม่ กระตุน้ การลงทุนด้านพลังงาน และเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่
มีโรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
เริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่จากปิโตรเคมีระยะที่ 4
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน
ลดการผูกขาด สร้างการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้ พลังงานในราคาทีเ่ ป็นธรรม ได้รบั คุณภาพและ
การบริการที่ดีขึ้น
บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลที่ประเทศและประชาชนจะได้รับสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค และสร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ให้กับประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 อาทิ ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่จะมีมูลค่าลงทุนเพิ่มอีกอย่างน้อย
300,000 ล้านบาท ภายใน 2-3 ปี ช่วย ผลักดันให้ไทยมีโอกาสก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยมากกว่า 15,000
ซึ่งจะ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามที่ทางภาครัฐได้วางไว้
ที่มา: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ./ กระทรวงพลังงาน

4.4.2 ภาวะการแข่งขัน

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี
มีแข่งขันไม่รุนแรง เนื่องจากลูกค้าเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่ออยู่ใน vendor list ของลูกค้าอยู่แล้ว ท�ำให้การเข้ามาของผู้รับเหมา
รายใหม่เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้หากผู้รับเหมารายใหม่มีความต้องการที่จะเข้าอยู่ในรายชื่อ vendor list อาจจะเริ่มจากถูกจ้างงานใน
ฐานะ Sub-contractor เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นประสิทธิภาพในการท�ำงาน สร้างคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้ การส่งมอบงานตรง
เวลาตามก�ำหนด รวมถึงความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยในระหว่างการด�ำเนินงานระดับมาตรฐานสากล ให้ชอื่ เสียงบ
ริษัทฯ เป็นที่ไว้วางใจในวงการก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายชื่อ vendor list ใน
กลุ่มปตท. เช่น PTT LNG, IRPC, PTTGC, THAI OIL, BCP เป็นต้น
ส�ำหรับธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป (Construction Work) ถือว่าการแข่งขันของธุรกิจอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็น
งานที่มีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ที่หลากหลายอยู่เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขันในงานรับเหมาก่อสร้าง
ทัว่ ไปทีม่ มี ลู ค่าโครงการไม่มากนัก เนือ่ งจากงานในลักษณะดังกล่าวใช้เงินลงทุน เทคโนโลยี ความช�ำนาญและการบริหารจัดการที่
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับงานขนาดใหญ่ จึงท�ำให้อปุ สรรคในการเข้าสูต่ ลาด (Barriers to entry) ค่อนข้างต�ำ่ ในขณะทีง่ านก่อสร้างทีม่ ี
มูลค่าโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะมีการแข่งขันทีน่ อ้ ยกว่าเนือ่ งจากมักต้องอาศัยขนาดเงินลงทุน ประสบการณ์ และความ
เชีย่ วชาญเฉพาะในการก่อสร้าง ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถแข่งขันผูร้ บั เหมารายอืน่ ๆได้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีประสบการณ์การ
ท�ำงาน มีการควบคุมคุณภาพงานทีไ่ ด้มาตรฐาน มีอำ� นาจในการเจรจาต่อรองกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ให้ได้ราคาและเงือ่ นไข
ที่ดี รวมถึงต้องมีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลงาน ทั้งนี้ ผลงานและประสบการณ์
ท�ำงานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�ำจ�ำนวนมาก ซึ่งนอกจาก
การรักษามาตรฐานของการบริการแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร หรือ EPC เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมั่นคงในระยะยาว

4.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การสรรหาแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแรงงานโดยใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource) โดยแรงงานที่บริษัทฯ
ว่าจ้าง Outsource ส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมอื ทีใ่ ช้ในงานก่อสร้างประเภทโยธา และงานก่อสร้างทัว่ ๆไป อาทิเช่น งานสี งานแปรรูป
โครงสร้างเหล็ก งานฉนวน เป็นต้น ซึ่งการว่าจ้าง Outsource ถือเป็นการบริหารต้นทุนแรงงานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
การจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าจ้างพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
วิศวกรและทีมงานควบคุมงานที่เป็นพนักงานประจ�ำซึ่งผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรรมควบคุมการติดตั้ง
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รายงานประจ�ำปี 2561
เป็นผู้ควบคุมในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้นโยบายการว่าจ้าง Outsource เพื่อลดปัญหาด้านต้นทุนและคุณภาพ
แรงงานได้
ทั้งนี้ ในการจัดหาแรงงานโดยการว่าจ้าง Outsource แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะท�ำการคัดเลือกจากประสบการณ์ ชื่อเสียง และ
ผลงานในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความ
ตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยังพิจารณาถึงความพร้อมในการท�ำงานและสถานะการเงินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการจัดท�ำรายชือ่ ผูร้ บั เหมา (Supplier List) เพือ่ เป็นฐานข้อมูลมิให้พงึ่ พิงผูร้ บั เหมารายใดรายหนึง่ มากจนเกินไป

การสั่งซื้อและการควบคุมการเบิกใช้วัสดุและอุปกรณ์

ในแต่ละโครงการ ลูกค้าจะเป็นผู้ก�ำหนดลักษณะ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่จะน�ำมาใช้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายในการ
เก็บวัสดุและอุปกรณ์ไว้เป็นระยะเวลานาน แต่จะใช้วิธีการสั่งซื้อเป็นครั้งๆ ตามความจ�ำเป็นในการใช้งาน เพื่อบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การเก็บวัสดุคงคลังของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก ซึง่ เป็นวัสดุหลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ อาทิ
เช่น เหล็กแผ่น (Steel Plate) เหล็กรูปพรรณหรือเหล็กโครงสร้าง (Steel Section) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาใน
การผลิต และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งแก่ลูกค้า
ในการพิจารณาจัดหาวัตถุดิบส�ำหรับใช้ในแต่ละโครงการนั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ในขั้นตอนของการเสนอราคางาน คือ ก่อนที่จะมี
การตกลงเซ็นสัญญากับลูกค้า บริษัทฯ จะเจรจาตกลงในเรื่องขอบข่ายของการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งปกติลูกค้าจะเป็นผู้ก�ำหนดขนาด
ลักษณะ ประเภทวัตถุดบิ และชัน้ คุณภาพ (Grade/ Specification) รวมถึงรายชือ่ ของผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ ทีผ่ า่ นเกณฑ์ตามกระบวนการ
คัดกรองคุณสมบัตผิ จู้ ำ� หน่ายของลูกค้า (Supplier Approved List) โดยบริษทั ฯ จะมีการสอบราคาเบือ้ งต้นจากผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ
(Supplier) เมื่อเซ็นสัญญากับลูกค้า
การสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ มีทั้งสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและสั่งซื้อผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ส�ำหรับการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
จะมีเพียงเหล็กหรือวัตถุดบิ บางประเภททีล่ ูกค้าก�ำหนดคุณสมบัตเิ ป็นพิเศษและไม่สามารถหาได้ในประเทศเท่านัน้ โดยการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นสั่งซื้อจากส่วนกลาง ผ่านแผนกจัดซื้อของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อจะด�ำเนินการจัดซื้อตาม
ขั้นตอนภายใต้งบประมาณที่ก�ำหนด ซึ่งจะตรวจสอบวัตถุดิบกับผู้จ�ำหน่ายวัตุดิบหลายรายทั้งในด้านปริมาณ ราคา และความ
สามารถในการจัดส่งวัตถุดบิ ให้ได้ตรงตามทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ การรับมอบสินค้าจากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทุกครัง้ ฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายตรวจ
สอบคุณภาพ (QC) ของบริษัทฯ และตัวแทนของลูกค้าจะร่วมกันตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าก�ำหนด ก่อนน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจะประเมินการด�ำเนินงาน
และติดตามควบคุมงบประมาณก่อสร้างอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
บริษทั ฯ ก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และประเมินผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหรือผูใ้ ห้บริการในด้าน คุณภาพ ราคา ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบ บริการหลังการขาย ประวัติผู้ขาย เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อครั้งต่อไป โดยจะก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ส�ำหรับการควบคุมการเบิกวัสดุและอุปกรณ์ของผู้รับเหมา บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้รับเหมาแจ้งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าหน้างาน เพื่อ
ระบุชนิดและปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเบิกใช้ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะบันทึกการเบิกใช้วัสดุและอุปกรณ์ใน
ใบเบิกของหน่วยงาน ก่อนส่งให้โฟร์แมนตรวจสอบการเบิกของผูร้ บั เหมาว่ามีปริมาณ และรายการเบิกถูกต้องหรือไม่ เมือ่ โฟร์แมน
ตรวจสอบแล้วจึงให้ผู้รับเหมาลงนามเป็นผู้รับวัสดุอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน รวมทั้งก�ำหนดให้จะต้องบันทึกความคืบหน้าของงาน ใน
ขณะทีว่ ศิ วกรโครงการจะท�ำหน้าทีจ่ ะควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างของบริษทั ฯ ตรวจ
สอบคุณภาพของงานและปริมาณงานทีเ่ บิกเพือ่ เปรียบเทียบการเบิกใช้วสั ดุอปุ กรณ์กบั แผนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ในกรณีทผี่ รู้ บั
เหมาไม่สามารถด�ำเนินการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันได้ จะต้องท�ำการแจ้งโฟร์แมนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะ
ได้กันสถานที่ส�ำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือซึ่งแยกส่วนกับสินค้าคงคลัง โดยความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญเสียของ
วัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าวยังคงถือเป็นความรับผิดชอบของผูร้ บั เหมา ทัง้ นี้ การควบคุมการเบิกวัสดุอปุ กรณ์ของผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้มงวด
ดังกล่าว ถือเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการจ่ายค่าแรงเกิน การจ่ายเงินซ�้ำซ้อน การลดของเสียลงได้ รวมทั้งในกรณีที่เกิด
การสูญหายจากผู้รับเหมา ผู้จัดการโครงการจะท�ำการแจ้งฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อให้ท�ำการหักเงินงวดที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาทันที

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

การติดต่อจัดหางานประมูล

สินค้าและบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกันไป โดยบริษัทฯ จะต้องน�ำเสนองานโดยตรงให้
กับลูกค้าเพือ่ รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ส�ำหรับการเข้าร่วมประมูลจะมีลกั ษณะเป็นแบบเปิด คือหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของโครงการ
จะเปิดประมูลให้แก่ผสู้ นใจทัว่ ไป ทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประมูลจะขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อนและขนาดของแต่ละโครงการ ในกรณี
ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการจะส่งจดหมายเชิญเพียงบางบริษัทให้เข้าร่วมประมูล โดยคัด
เลือกจากความสามารถ ประวัติการขายและบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายงานสนับสนุนธุรกิจซึ่งมีหน้าที่ติดตามประกาศการประมูล
ผ่านทางสื่อต่างๆ แล้วส่งให้ฝ่ายประเมินราคาและประมาณราคาด�ำเนินการประกวดราคา การประกวดราคาในบางครั้งจะได้รับ
การแนะน�ำจากลูกค้าที่เชื่อถือในผลงานของบริษัทฯ รวมทั้งค�ำแนะน�ำจากคู่ค้าของบริษัทฯ และพันธมิตรทางการค้า
ในการเสนองานประมูล บริษัทฯ จะต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ในวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของ
ราคากลาง เมื่อบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะต้องท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับลูกค้าโดยต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) และหลักประกันเงินล่วงหน้า (Advanced Payment Bond) ที่ผู้รับจ้างขอเบิกจาก
เจ้าของโครงการในวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา ซึง่ เป็นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและหลักประกัน
การช�ำรุดบกพร่องที่ผู้รับจ้างยื่นต่อเจ้าของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทฯ จะช�ำระคืนเงินล่วงหน้าให้กับลูกค้าตาม
เงื่อนไขการช�ำระคืนที่ก�ำหนดไว้ โดยลูกค้าจะมีการหักเงินบางส่วนเป็นเงินประกันผลงาน (Retention) ออกจากเงินงวดที่ลูกค้า
พึงช�ำระให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการประกันผลงานในวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินงวดที่ลูกค้าพึงช�ำระให้กับบริษัทฯ ใน
แต่ละงวด โดยบริษัทฯ จะได้รับหลักประกันคืนเมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญานั้นๆแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีก�ำหนดเวลาประมาณ 1-2
ปีหลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย ดังนัน้ ในการเสนองานแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนหรือวงเงินสนับสนุนจากธนาคาร
เพียงพอเพียงรองรับกับการใช้เป็นหลักประกันดังกล่าวด้วย

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ขั้นตอนการรับงานธุรกิจให้บริการผู้รับเหมา
1. รับจดหมายเชิญเพื่อประกวดราคา หรือเพื่อเข้าเจรจาเสนอราคาจากลูกค้า
2. พิจารณาลักษณะการเข้าประกวดราคา
เข้าประกวดราคาด้วยตนเอง

2.1 เจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประกวดราคาร่วมกัน
2.2 แบ่งส่วนงานกับพันธมิตรให้ชัดเจนเพื่อท�ำงาน
ตามความเชี่ยวชาญ

3. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ความเสี่ยง ประมาณการต้นทุน
เพื่อเข้าประกวดราคา หรือ เพื่อเจรจาเสนอราคา
4. ยื่นซองเพื่อประกวดราคา หรือเสนอราคา
5. วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลเพื่อต่อรองราคา ก่อนลงนามในสัญญา
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ขั้นตอนการรับงานธุรกิจให้บริการผู้รับเหมา (ต่อ)
6. วางแผนงานกับลูกค้า จัดท�ำตารางก�ำหนดการท�ำงาน
และวางแผนการใช้ก�ำลังคนและวัตถุดิบ
7. จัดท�ำการงบประมาณโครงการ
8. เริ่มโครงการ
9. ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการประจ�ำเดือน และจัดท�ำรายงาน
ปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ (ถ้ามี)
10. ส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า
ในช่วงก่อนการเข้าประมูลโครงการ บริษัทฯ จะท�ำการประสานงานและติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับเอกสารประกอบการประมูลโดย
มีรายละเอียดที่ส�ำคัญ อาทิเช่น TOR (Term of Reference) ,หลักเกณฑ์, แบบก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูล โดย
ผู้บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายประมาณราคาของบริษัทฯ ท�ำการศึกษาและถอดแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดราคาเพื่อ
เสนองานเบื้องต้น โดยจะต้องท�ำการถอดแบบทั้งในแง่ของปริมาณและราคาต่อหน่วยจนได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจึงน�ำแบบที่ถอด
เบื้องต้นมาน�ำเสนอให้ทีมท�ำงานและผู้บริหารท�ำการพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประกวดราคาหรือไม่
ในกรณีเข้าร่วมประมูลจะร่วมกันพิจารณาและก�ำหนดราคาเพื่อใช้ในการประมูลโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบผลว่าเป็น
ผู้ชนะการประมูลโครงการ บริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่น ที่ปรึกษาโครงการ ทีมวิศวกร ผู้บริหาร
บริษทั ฯ เพือ่ ก�ำหนดแผนในการท�ำงาน ซึง่ บริษทั ฯ จะน�ำผลจากการประชุมดังกล่าวมาก�ำหนดแนวทางในการวางแผนการก่อสร้าง
และวางแผนการจัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์ตลอดจนวางแผนการว่าจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับก�ำหนดการท�ำงานทีว่ างแผนไว้จนกระทัง่
ส่งมอบการบริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้น
โดยทัว่ ไปแล้ว บริษทั ฯ จะใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการให้บริการนับตัง้ แต่การติดต่อลูกค้าจนกระทัง่ ส่งมอบบริการให้แก่ลกู ค้า
เสร็จสิ้นเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและความต้องการของเจ้าของโครงการเป็นส�ำคัญ

4.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการเพือ่ ให้การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่สง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม โดย
บริษัทฯ ได้วางแนวนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ด้านการตรวจวัด ความร้อน แสง สี เสียง - บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจตามข้อ 15 ในกฎกระทรวงเรื่อง ก�ำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
ด้านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 27 และ 29
ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกยื่นฟ้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

4.7 มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ค่ารับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ (Backlog)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลักษณะ
งาน

ประเภท ปีที่เริ่มงาน มูลค่า ความ มูลค่า มูลค่า
ปีที่คาดว่า โครงการ คืบหน้า งาน
งาน
งาน
จะเสร็จ
(ลบ.) ของ ที่รับรู้ ที่ไม่รับรู้
โครงการ เป็นรายได้ เป็นรายได้
(%)
(ลบ.)
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
1 โครงการออกแบบวิศวกรรม
Main
EPC
การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
Contractor		
และการก่อสร้างและติดตั้งหอเผา
ชนิด ของโรงกลั่นบางจาก
Enclosed Ground Flare (EGF)
Installation Project
2 โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่
Main
SMP
กิจกรรมงานโครงสร้าง (structure) Contractor		
งานเครื่องกล (mechanical)
งานท่อ (Piping) งานสี (Painting)
PTTGC Olefins Reconfiguration
SMP Project รายการเหมาที่ 2,3,4,5
3 โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีน
Sub
Civil
ออกไซด์กิจกรรมงานโยธา ของ
Contractor and
รายการเหมาที่ 2และรายการเหมา		
Building
ที่ 4 Propylene Oxide Project		
Service
4 โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรม Sub
Fab and
งานผลิตขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก
Contractor Other
PTTGC Olefins Reconfiguration 		
Service
Project
5 โครงการก่อสร้างคลังก๊าซปิโตรเลียม Sub
EPC
เหลวบางปะกงเฟส 3 กิจกรรมงาน Contractor		
ออกแบบ ผลิตขึ้นรูปและติดตั้งถัง
กักเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่น Sub
Civil
น�้ำมันบางจากเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Contractor		
โครงการ 3E เฟส 2 โดยติดตั้ง
หน่วยเพิ่มออกเทนเทคโนโลยีใหม่
แบบ Continuous Catalyst
Regeneration (CCR) และ
Hydrocracker Unit (HCU)
กิจกรรมงานโยธา

เม.ย. 2561
- มิ.ย. 2562

271.83 11.66

พ.ค. 2561 1,183.62
– ก.ค. 2563

7.02

31.69

240.14

83.12 1,100.50

ม.ค. 2561
- ม.ค. 2563

455.12 25.27

114.99

340.13

เม.ย. 2561
- ม.ค. 2563

296.79 34.22

101.57

195.22

ก.ย. 2561
206.55
– ม.ค. 2563

2.88

5.95

200.60

ต.ค. 2561 312.00
– ก.พ. 2563

7.11

22.20

289.80
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ลักษณะ
งาน

ประเภท ปีที่เริ่มงาน มูลค่า ความ มูลค่า มูลค่า
ปีที่คาดว่า โครงการ คืบหน้า งาน
งาน
งาน
จะเสร็จ
(ลบ.) ของ ที่รับรู้ ที่ไม่รับรู้
โครงการ เป็นรายได้ เป็นรายได้
(%)
(ลบ.)
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
7 โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรม Sub
Fab and ก.ย. 2561
89.54 14.41
12.90
76.64
งานออกแบบและผลิตขึ้นรูปโครงสร้าง Contractor Other – มิ.ย. 2562
พื้นเหล็กบันไดเหล็กและราวบันได		
Service
8 โครงการอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างส่งมอบงาน				
1,608.68		 1,579.37
29.31
รวม
4,424.12
1,951.78 2,472.34
หมายเหตุ: * ภายหลัง 31 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้มีการเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 2 โครงการได้แก่
1 โครงการก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ และสถานี รั บ -จ่ า ย ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว
หนองแฟบ (PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project)
กิจกรรมงานจัดหาอุปกรณ์และติดตัง้ สายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต�ำ่ ติด
ตั้งหม้อแปลงและติดตั้งตู้จ่ายไฟชั่วคราว
2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งระบบวาล์วขนาด 12 นิ้ว จ�ำนวน
1 ชุด ส�ำหรับสถานีรับส่งแก๊สแอลเอ็นจี เฟส 2
รวมจ�ำนวน

28.51 ล้านบาท เริ่มงานเมื่อ ม.ค.2562 – เม.ย. 2562

15.30 ล้านบาท เริ่มงานเมื่อ ก.พ. 2562 – ธ.ค. 2562
43.81 ล้านบาท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัทฯ
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เริ่มแรกบริษัทก่อตั้งจากกลุ่มผู้บริหารหลัก ได้แก่ 1.นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นายยอง ซอล ซอย (Mr. Yeong
Cheol Choi) และ 3. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความ
น่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้าในกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน ก๊าซ และปิโตรเคมี รวมถึงลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ บริษทั สัญชาติเกาหลี
ดังนัน้ การรับงานในช่วงเริม่ ต้น อาจจะใช้ความความเชือ่ ถือในผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในการรับงาน โดยส่วนมากจะเป็นลักษณะการ
รับเหมาช่วง (Subcontract) จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ส�ำหรับปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการได้รับงานในโครงการใหญ่ ๆ
อย่างต่อเนื่องจากลูกค้าที่มีชื่อเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระยะเวลา ความพร้อม ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐานคุณภาพ และองค์
ประกอบโดยรวมของทั้งบริษัทฯ เพื่อให้ได้มีรายชื่อใน Vendor list ของลูกค้า เพื่อเป็น Main Contractor เช่น กลุ่มปตท. ไทยออ
ยล์ บมจ.บางจาก เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการรับงานในลักษณะแบบ Subcontractor ซึ่งผ่านการแนะน�ำของลูกค้าในอดีต
และลูกค้าปัจจุบนั ทีเ่ ห็นผลส�ำเร็จของผลงานทีผ่ า่ นมา ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถรับงานได้ทงั้ สองแบบโดยไม่ตอ้ งอาศัยชือ่ เสียงจากตัว
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้งานดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้บริหารหลัก ที่อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียลูกค้าสัญชาติเกาหลีและลูกค้าที่มีความเชื่อถือในผู้บริหารหลักในอนาคต และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
เรื่องการพึ่งพิงผู้บริหารและสร้างความยั่งยื่นให้แก่บริษัทฯ  บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำสัญญาข้อตกลงการจ้างงานกับผู้บริหารคนส�ำคัญ
ได้แก่ 1. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นายยอง ซอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 3. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang
Youp Jhee) โดยจะต่อสัญญาจ้าง 5 ปี หลังจากเข้าจดทะเบียน ร่วมกับจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญเพื่อลดความเสี่ยงใน
การพึ่งพิงบุคคล โดยระบุหน้าที่ ต�ำแหน่ง ลักษณะงาน และตัวบุคคลที่จะมาด�ำเนินงานแทน ประกอบกับการให้ความส�ำคัญใน
การพัฒนาพนักงาน โดยส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และมีนโยบายสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ ลดการ
พึ่งพิงผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด โดยไม่รวมผู้บริหารจ�ำนวน 240 คน แบ่งเป็นแผนกก่อสร้างและแผนก
เขียนแบบซึง่ เป็นแผนกทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ มีวศิ วกรทัง้ สิน้ 196 คน เป็นพนักงานสัญชาติไทย 187 คน และพนักงานสัญชาติเกาหลี
9 คน ในขณะที่พนักงานแผนกอื่น ๆ มีจ�ำนวนรวม 44 คน ซึ่งเป็นพนักงานสัญญาติไทย 38 คน และพนักงานสัญชาติเกาหลี 6 คน
อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการรับงานกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงของกลุ่มลูกค้าสัญชาติ
เกาหลี โดยมีรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้าสัญชาติเกาหลี และลูกค้าสัญชาติกลุ่มอื่น ๆ ดังนี้
โครงสร้างรายได้
กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี
กลุ่มอื่น ๆ
รวม

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
273.65
42.02
377.65
57.98
651.30
100.00

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
131.90
12.94
887.39
87.06
1,019.29 100.00

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
800.20
57.69
586.88
42.31
1,387.08 100.00

39

40

รายงานประจ�ำปี 2561

ความเสี่ยงด้านการเงิน
2 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ

ตามข้อก�ำหนดของวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ง) ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาสินเชื่อ
และด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.2 (หนึ่ง
จุดสอง) เท่าตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ หากบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ อาจส่งผลกระทบต่อสัญญา
สินเชือ่ โดยธนาคารอาจยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ทัง้ หมด บริษทั ฯ ถูกระงับการพิจารณาวงเงินสินเชือ่ ใหม่ มีประวัตดิ า้ นการรักษาเงือ่ นไข
สินเชื่อตามสัญญาที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อใหม่ในอนาคต
ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีการบริหารทางการเงินและประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามเงื่อนไขตามวงเงินสินเชื่อดังกล่าว

3 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับช�ำระค่าบริการจากผู้ว่าจ้าง

ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ รับงานจากผูร้ บั เหมาโครงการหลัก ซึง่ เป็นลูกค้าเอกชน อาจมีความเสีย่ งในการรับช�ำระเงินเนือ่ งจากผูร้ บั เหมา
โครงการหลักประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถช�ำระค่าบริการจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�ำคัญได้ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องด�ำรงกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานให้เพียงพอต่อการด�ำเนินกิจการ
บริษทั ฯ จึงมีมาตรการทีเ่ ข้มงวด โดยก่อนทีจ่ ะมีการรับงานประมูลทุกครัง้ บริษทั ฯจะพิจารณาถึงความน่าเชือ่ ถือและฐานะทางการ
เงินของผู้ว่าจ้างก่อนเข้าประมูลงาน ตรวจสอบงบการเงินของผู้ว่าจ้างตลอดจนสอบถามเครดิตของผู้ว่าจ้างจากคู่ค้า และบริษัทฯ
มีนโยบายทีจ่ ะรับงานก่อสร้างจากผูว้ า่ จ้างทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือและฐานะทางการเงินดีเท่านัน้ โดยหากพบว่าผูว้ า่ จ้างรายใดมีความ
เสีย่ งสูงก็จะปฏิเสธในการเข้าร่วมประมูลงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังเน้นการรับงานก่อสร้างโดยตรงจากเจ้าของโครงการ ซึง่ มีความ
น่าเชื่อถือและฐานะทางการเงินดี เช่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาไม่ได้รับช�ำระค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้ในระดับหนึ่ง จาก
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการรับเหมาผ่านเจ้าของโครงการเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดในตารางสัดส่วน
งานของบริษัทฯ แยกตามช่องทางการจัดหาลูกค้า

4 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ

ในการด�ำเนินธุรกิจมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะในกรณีเป็นโครงการใหญ่และอาจใช้ระยะเวลานานกว่า
จะสร้างแล้วเสร็จ ดังนัน้ หากประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนทางการเงิน ก็อาจท�ำให้โครงการมีปญ
ั หา เนือ่ งจากระยะ
เวลาในการเรียกช�ำระเงินจากลูกค้าเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา อาจไม่สมั พันธ์กบั ขัน้ ความส�ำเร็จของงานทีท่ ำ� ได้จริง ท�ำ
ให้บริษัทฯ ประสบปัญหาการเบิกเงินล่าช้ากว่าเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหมุนเวียนของบริษัท ที่บริษัทฯ
อาจต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซึ่งท�ำให้เกิดต้นทุนทาง
การเงินตามมา
บริษทั ฯ เข้าใจและเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้หาแนวทางป้องกันโดยการเตรียมขออนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ จากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสและสภาพคล่องในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการลดความเสี่ยงเรื่องการเสีย
โอกาสในการเข้ารับงานโครงการใหม่ๆ หากวงเงินหนังสือค�้ำประกันงานโครงการที่ได้ท�ำไว้กับธนาคารพาณิชย์เกินกว่าวงเงินที่
ธนาคารพาณิชย์อนุมัติไว้ รวมทั้งวางแผนและบริหารการสั่งซื้อและระยะเวลาการจ่ายเงิน supplier ให้มีประสิทธิภาพ
ในการที่บริษัทฯ จะด�ำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) บริษัทฯ เห็นว่าเป็นเหตุผลหนึ่งเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะท�ำให้บริษัทฯ มี
ช่องการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนลดความเสี่ยงได้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและความต่อเนื่องของรายได้จากการประมูล

ในการด�ำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และการรับเหมาก่อสร้างแบบครบ
วงจร (Engineering, Procurement and Construction) และธุรกิจรับเหมาติดตั้งโครงสร้างและระบบ  งานบริการด้านวิศวกรรม
โยธา ตลอดจนการผลิตและประกอบเหล็กและระบบท่อส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น บริษัทฯ จะต้องเข้าไปประมูลงานกับเจ้าของ
โครงการ รายได้ของบริษัทฯ จึงมีความผันผวนตามความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ประมูลงานใหม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจตกต�่ำหรือมีการแข่งขันด้านราคาในการประมูล อาจส่ง
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษา
ความต่อเนื่องของรายได้ โดยการรักษาคุณภาพของงานและการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งในด้านความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ความคุ้มค่า ตรงเวลา พร้อมทั้งรับประกันผลงานก่อสร้าง โดยมีสัญญาการชดใช้ค่าเสียหายของผลงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีหลัง
จากก่อสร้างแล้วเสร็จ  เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการกับบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง และจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ ให้เป็นผู้ให้บริการในโครงการอื่นต่อไป ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำลูกค้ารายอื่นให้มา
ใช้บริการแก่บริษัทฯ อีกด้วย

6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการถือเป็นต้นทุนส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยวัตถุดิบหลัก ได้แก่
แผ่นเหล็ก ลวดทองแดง เป็นต้น กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ
ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ ราคาวัสดุก่อสร้างจะผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า
ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระหว่าง ปี 2557 – ปี 2561 มีอัตราการผันผวน เฉลี่ยอยู่ที่ 106.84 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของ
ปีก่อนหน้า (ใช้ฐานปี 2553 = 100) ดังตารางต่อไปนี้
ตางรางที่ 1 : ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2543 - ปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายรองรับเพือ่ ลดความเสีย่ งของความผันผวนของราคาวัสดุกอ่ สร้าง โดยบริษทั ฯ จะประมาณการต้นทุน
งานก่อสร้างก่อนการเสนอราคาเพือ่ เข้าประมูลก่อสร้างในแต่ละโครงการ การพิจารณาต้นทุนค่าก่อสร้างจะมาจากฐานข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ และข้อมูลต้นทุนจากการให้บริการงานก่อสร้างแก่ลูกค้าในอดีต ตลอดจนวางแผนก�ำหนดราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า โดย
การออกใบสั่งซื้อล่วงหน้าแก่คู่ค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวของราคาวัสดุ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถค�ำนวณต้นทุนการ
ให้บริการได้ค่อนข้างแม่นย�ำ  ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของราคาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว
มากนัก

7 ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาด

การประมาณการต้นทุนเป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องการท�ำสัญญาในลักษณะเหมาจ่าย หรือ
เป็นสัญญาที่มีการตกลงราคาไว้ตั้งแต่ได้รับงานประมูลแล้ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการประเมินต้นทุนและควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนั้นการประมาณการต้นทุนจึงมีความส�ำคัญต่อผลก�ำไรของบริษัทฯ โดยการประมาณการที่แม่นย�ำ
จะท�ำให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไร แต่หากการ
ประมาณการต้นทุนงานผิดพลาดอาจส่งผลให้บริษทั ฯ พลาดหวังจากการได้รบั งานใหม่ในอนาคต เนือ่ งจากการเสนอราคาประมูล
ที่สูงกว่าคู่แข่ง หรือผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างที่ประมาณไว้ต�่ำกว่าที่ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการประมาณการต้นทุนจากการ
ให้บริการก่อสร้าง ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าวัสดุและสินค้า ค่าผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิต
ต่าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานก่อสร้างของทีมวิศวกร ประกอบกับฐานข้อมูลการค�ำนวณ
ต้นทุนงานก่อสร้างในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในอดีตทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ ระบบโปรแกรมควบคุมการผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated
Production Control System) ทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั ฯ เพือ่ ใช้ควบคุม วิเคราะห์ และปรับปรุงต้นทุนโครงการให้มปี ระสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบันเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนของการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ และจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานของวิศวกร
โครงการ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการก่อสร้างให้อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี โดยทีมผู้บริหารจะมี
การประชุมภายในทุกเดือน เผื่อติดตามสถานะค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมีการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายของ
แต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมีปรับปรุงงบประมาณ ของแต่ละโครงการผ่าน Indicative Target Cost
หรือ ITC ที่เป็นรายงานการแสดงสถานะต้นทุนของแต่โครงการ หากมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่าย จึงท�ำให้ความเสี่ยงจาก
การประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาดลดลง

8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกวัสดุพวกเหล็กที่ต้องน�ำเข้าจากประเทศ
เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น เช่น วัสดุลวดเชื่อม (Welding Consumable) หรือ วัสดุแผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็น (Steel Plate)
ที่ต้องได้รับมาตรฐานสากลของ Japanese Industrial Standards : JIS, American Society for Testing and materials : ASTM
เป็นต้น ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เกิดผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ
ในกรณีทคี่ า่ เงินบาทอ่อนตัวลง ท�ำให้มลู ค่าวัสดุกอ่ สร้างทีน่ ำ� เข้ามีมลู ค่าสูงขึน้ อัตราก�ำไรของโครงการจะลดลง บริษทั ฯ จึงมีแนวทาง
การลดความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตก่อนที่จะท�ำการจัดซื้อวัสดุ

9 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

การด�ำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ต้อง
มีประสบการณ์ในการด�ำเนินงาน การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ ตระหนักถึงทรัพยากรด้านบุคคลเป็นส�ำคัญจึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ความรู้ ความสามารถพร้อมกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตรา
หมุนเวียนของบุคลากรในส่วนของกลุ่มวิศวกรผู้ควบคุมงานค่อนข้างต�่ำ กลุ่มที่เป็นแรงงานหลักในการด�ำเนินงานจะเป็นพนักงาน
รายวัน และพนักงานทีจ่ า้ งตามรายโครงการ ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 650 คน ซึง่ บริษทั ฯ จะจ้างงานตามปริมาณงานทีไ่ ด้รบั มีการก�ำหนด
อัตราค่าแรงให้ใกล้เคียงกับค่าแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการจ่ายเงินที่ตรงเวลาสม�่ำเสมอ ประกอบกับท�ำเลที่ตั้งของ
บริษทั ฯ อยูใ่ กล้กบั นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึง่ มีบคุ ลากรกลุม่ แรงงานอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ มีการบอก

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ต่อกันปากต่อปากภายในกลุ่มแรงงานดังกล่าว จึงท�ำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในการสรรหาแรงงานมากหนัก

10 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง

การด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการ หากมีความผิดพลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านของ
อันตรายจากความผิดพลาดในการก่อสร้างที่ท�ำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน หรือผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ มลภาวะทางเสียง ฝุน่ ควันฟุง้ กระจายจากการก่อสร้าง การทรุดตัวของพืน้ อาคารข้างเคียง นอกจากจะมีความ
เสี่ยงของการเสื่อมเสียชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการก่อสร้างแล้ว อาจยังเป็นเหตุให้บริษัทฯ ถูก
ด�ำเนินคดีในชั้นศาลในกรณีที่ถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในการให้บริการ จึงได้มกี ารฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึง
คนงานให้เข้าใจและค�ำนึงถึงความปลอดภัยของการด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอน เช่น การจัดบุคลากรเข้าอบรมด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงานของกรมสวัสดิการทุกระดับ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับวิชาชีพให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยแก่พนักงาน
ก่อนเริ่มงาน การให้สวัสดิการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท�ำงาน มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟหากเกิด
สถานการณ์ไม่คาดคิด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากพนักงานเข้าใจถึงการป้องกันและใส่ใจความปลอดภัยในการด�ำเนินงานก็จะช่วย
ลดผลกระทบต่อบุคคลภายนอกได้ ส�ำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะฝุ่นควันฟุ้งกระจายนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการเรื่องมลภาวะทาง
เสียง โดยหลีกเลี่ยงการท�ำงานในช่วงนอกเวลางาน หากมีกรณีที่ต้องมีการด�ำเนินงานที่อาจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน บริษัทฯ ก็
จะแจ้งให้บคุ คลในชุมชนทราบก่อนล่วงหน้าผ่านตัวแทนชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ได้มอบหมายให้เป็นสือ่ กลางในการสือ่ สารท�ำความเข้าใจ

11 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันก�ำหนดเวลา

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องค่าปรับและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบสินค้าไม่ทันก�ำหนดการ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและติดตั้ง การ
เปลี่ยนแปลงสัญญา/เงื่อนไขระหว่างด�ำเนินโครงการ การขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผู้ว่าจ้างโครงการ หรืออาจเกิด
ปัญหาจากการส่งมอบวัสดุล่าช้าจากผู้จัดจ�ำหน่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการที่ถูกเจ้าของโครงการปรับค่าเสียหาย
หรือก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ประเมินตามแผนงานก่อสร้างไว้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยน�ำระบบ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนและความเรียบร้อย
ของงาน เช่น โปรแกรม SPCM ที่มีความสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่รับวัสดุจากผู้จัดจ�ำหน่าย น�ำมาประกอบ พ่นสี
เชื่อมโลหะ และน�ำออกจากโรงงานเพื่อไปติดตั้ง โดยผู้จัดการในแต่ละโครงการจะสามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงานผ่าน
โปรแกรมดังกล่าว รวมทั้งก�ำหนดให้มีก�ำหนดประชุมและรายงานผลความคืบหน้าของทุก ๆโครงการกับผู้บริหารทุกเดือน จึงท�ำ
ให้บริษัทฯ ทราบความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ เมื่อพบปัญหาผู้จัดการโครงการสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
เพือ่ ให้ได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูบ้ ริหารส�ำหรับแก้ไขปัญหา ทัง้ นี้ ตัง้ แต่อดีตทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ยังไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า
ใด ๆ

12 ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า ที่อาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมค้า
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

เนื่องจากการรับงานบางครั้ง อาจเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนหรือความน่าเชื่อถือมาก บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมใน
กิจการร่วมค้ากับนิติบุคคลอื่นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าประมูลงานและท�ำงานโครงการได้ ในการร่วมงานในกิจการร่วมค้าอยู่
ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน หรือแทนกัน (Joint Venture) โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส�ำเร็จก็ต่อเมื่อ
ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามพันธะสัญญาของตน หากผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้าไม่สามารถกระท�ำตามข้อตกลงในสัญญาร่วมค้าได้
บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสีย่ งทีจ่ ะต้องเข้ารับผิดชอบในส่วนของผูร้ ว่ มค้า เช่น อาจต้องเข้ารับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนในส่วนของ
ผู้ร่วมค้าที่ไม่สามารถหาเงินมาลงทุนได้ หรือความเสี่ยงในการที่ต้องเข้ารับผิดชอบงานในส่วนของผู้ร่วมค้าให้บรรลุแล้วเสร็จตาม
แผนงาน อีกทั้งกรณีที่โครงการได้รับความเสียหายผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจาก
บริษัทฯ หรืออาจต้องรับผิดในส่วนของผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้าด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดตามกฎหมาย และสร้างความ
เสียหายแก่บริษัทฯ
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ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะท�ำการวิเคราะห์ผู้ร่วมค้า ซึ่งพิจารณาจากประวัติ ผลงานที่ผ่านมา สถานะทางการเงิน
ของผู้ร่วมค้า ก่อนที่จะตกลงร่วมงานกัน ท�ำให้มีความมั่นใจว่าผู้ร่วมค้าจะสามารถเข้ารับผิดชอบในส่วนงานได้หากเกิดปัญหาขึ้น
ช่วยลดทอนความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ ได้

13 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีว่าจ้างบริษัทภายนอกมารับเหมาช่วง (subcontract) เพื่อท�ำงานก่อสร้างในโครงการ ในปัจจุบันบริษัทฯ
มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด อยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่ 1 คดี ซึ่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โจทก์ได้มีการยื่น
ค�ำอุทธรณ์ต่อ และนัดฟังค�ำพิพากษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำพิพากษาว่า ให้บริษัทฯ ต้อง
ช�ำระเงินจ�ำนวน 347,514.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง (13 กันยายน 2559) ตามสัญญาจ้างงาน ซึ่ง
เป็นการแก้ไขสัญญาจ้างงานฉบับหลัก
ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในระหว่างที่คู่ความสามารถยื่นฎีกา หรือค�ำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาได้ ผลคดีดังกล่าวจึงยังไม่ถึงที่สุด
และอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออกจ�ำนวน 280,000,000 หุ้นและช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรกตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 กลุ่มทาคูน1ิ
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ครอบครวตรีวีรานุวัฒน์
รวมกลุ่มทาคูนิ
2 นายซุง ซิก ฮอง
3 นายหวัง ยอบ จี
4 นายยอง ชอล ชอย
5 นายบูม วุค คว๊าก
6 นายสันติ อ�่ำสวัสดิ์
7 นายนพ วิจักขณา
8 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล
9 น.ส.ปรียานุ วงศ์ประภาศ
10 นายภากร มกรานนท์
รวม

จ�ำนวน (หุ้น)

ร้อยละ

102,599,000
8,236,247
110,835,247
31,418,800
14,530,400
13,675,200
11,353,000
11,087,800
7,000,000
6,655,700
5,583,700
5,521,500
217,661,347

36.64
2.94
39.58
11.22
5.19
4.88
4.05
3.96
2.50
2.38
1.99
1.97
77.74

หมายเหตุ : 1 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99
โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ร้อยละ 51.78 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงิน
ส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้น
อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ สภาพคล่องของบริษทั ฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจ�ำเป็นและความเหมาะ
สมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริหารสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกประการ ดังนี้  

1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
2. นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์
4. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
9. นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบูรณ์สุข

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)

หมายเหตุ: โดยมีนางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ จะท�ำหน้าทีเ่ ข้าตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั
และมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรม Director
Accreditation Program (DAP) เป็นขั้นต�่ำ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 และปี 2561 มี ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร¹
2. นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข¹
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์¹
4. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
5. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)
6. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
8. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
9. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ²
10. นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบูรณ์สุข²

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560
ปี 2561
ได้รับการแต่งตั้ง ณ ธันวาคม 2560
10/10
ได้รับการแต่งตั้ง ณ ธันวาคม 2560
9/10
ได้รับการแต่งตั้ง ณ ธันวาคม 2560
10/10
3/3
10/10
3/8
3/3
10/10
3/3
10/10
3/3
10/10
1/2
2/2
-

หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560
² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นาย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย สมชัย
ก้านบัวแก้ว หรือ นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
2. นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: โดยมีนางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
โดยนายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน (ประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจ
สอบในเอกสารแนบ 1) ทัง้ นี้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศษิ ฐพร เป็นผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทั และนายสุทธิ ธรรม
อ�ำนวยสุข เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ1
1. นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560
ปี 2561
1/1
7/7
1/1
7/7
1/1
7/7

หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง1
1. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
3. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1
1. นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว
2. นาย สุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
3. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน มีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว
2. นาย สุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
3. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม/จ�ำนวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2561
1/1
1/1
1/1

5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
3. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
5. นางฐิติมา ธนาปกิจ
6. นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
3. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
5. นางฐิติมา ธนาปกิจ
6. นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560
ปี 2561
10/11
7/7
9/11
11/11
9/11
11/11
9/11

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
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6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล.
1. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
2. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)
3. นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
4. นางวิมล เวหนะรัตน์2
5. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)
6. นายบูม บูค คว๊าก (Mr. Bum Wook Kwak)
7. นายยอง ชอล ชอย (รักษาการ) (Mr. Yeong Cheol Choi)
8. นางสาวมะลิวัลย์ ศรีหว้าสะโสม

ต�ำแหน่ง1
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการสายงานสนับสนุน
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และจัดซื้อจัดหา
ผู้จัดการแผนกบัญชี

หมายเหตุ : 1 ผูบ้ ริหาร หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป
หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ  ปรากฏในเอกสารแนบ
2
เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ในเดือนเมษายน 2561

7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว
ณัฐฐิยา จารุสมบัติ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท (ดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3) จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน
7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ งู ใจในระดับทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั
เป็นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารแต่ละคน
บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
จะสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้ ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย จะน�ำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อขอ
อนุมัติทุกปี

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ในปี 2561 ดังนี้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
15,000.00
12,500.00
12,000.00
10,000.00

นอกจากนี้ บริษทั ฯได้กำ� หนดให้คา่ ตอบแทนแก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2561 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000
บาท
ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2560 และปี 2561 มีดังนี้
ปี 2560
รายชื่อ
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
2. นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์
4. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
5. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)4
6. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
8. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
9. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
10. นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบูรณ์สุข

กรรมการ กรรมการ 2
บริษทั
ตรวจสอบ
-

10,000.00
12,500.00
10,000.00
-

ปี 2561
รวม

กรรมการ1
บริษทั

10,000.00
12,500.00
10,000.00
-

150,000,00
108,000.00
120,000.00
120,000.00
36,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
12,000.00
24,000.00

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน
70,000.00 10,000.00
87,500.00 10,000.00
70,000.00
- 12,500.00
-

รวม
230,000.00
205,500.00
190,000.00
120,000.00
36,000.00
120,000.00
120,000.00
132,500.00
12,000.00
24,000.00

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯเริ่มจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ณ 24 มกราคม 2561
2. บริษัทฯเริ่มจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ณ 19 ธันวาคม 2560
เป็นต้นมา
3. ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจ�ำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในแต่ละปี
4. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยได้แต่งตั้งนายเจริญชัย อ�ำนาจสมบูรณ์สุข แทนเมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2561
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ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ไม่มี –

ค. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รายการ
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา (Fixed)
เบี้ยเลี้ยง
เงินประกันสังคม
รวม

ปี 2560
จ�ำนวนคน (คน)
ค่าตอบแทน (บาท)
7
7,374,542
7
1,108,788
7
2,413,146
7
60,000
10,956,476

ปี 2561
จ�ำนวนคน (คน)
ค่าตอบแทน (บาท)
7
6,953,009
7
1,407,283
7
2,267,565
7
54,475
10,682,607

ง. ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี –

9 บุคลากร
9.1 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 186 คน และ 240 คน ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนบุคลากร ตามสายงานดังนี้

แผนก
เลขานุการ
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายการตลาด
แผนกก่อสร้าง
แผนกบัญชี/การเงิน
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง
แผนกวางแผน
แผนกประมาณราคา
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
แผนกบุคคลและธุรการ
แผนกเขียนแบบ
รวม

9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ไทย
2
1
145
3
4
1
2
1
7
12
178

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เกาหลี
ไทย
รวม
เกาหลี
1
2
2
1
1
9
3
148
187
3
5
4
5
0
1
0
2
2
4
4
1
2
6
7
12
4
3
15
225
15
8
186

รวม
1
2
1
196
5
5
0
6
2
6
16
240

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2560 และ ปี 2561 มีจ�ำนวน 89.10  ล้านบาทและ 115.75
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่
ผู้ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน (Incentive) ซึ่งจ่ายจากต้นทุนที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับประมาณการต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายที่
บริษัทฯก�ำหนด เป็นต้น

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

9.3 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ทิสโก้มาสเตอร์รว่ มทุน ซึง่ จดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนทิสโก้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนั้น สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน
ของพนักงานแต่ละราย ในขณะที่บริษัทฯจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 - 5 (ขึ้นอยู่กับอายุการท�ำงาน) ของเงินเดือนของพนักงานเข้า
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ      

9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ มีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร และให้พนักงานสามารถขอไปอบรมสัมมนา
ภายนอกได้ หรือตามความจ�ำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน

10 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เจ เค อี ซี จ�ำกัด
10.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi)
2. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
3. นางสาวมะลิวัลย์ ศรีหว้าสะโสม

ต�ำแหน่ง
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) )
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)จ�ำกัด (มหาชน) )

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นาย จอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาว
มะลิวัลย์ ศรีหว้าสะโสม และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

10.2 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 28 คน และ
44 คน ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนบุคลากร ตามสายงานดังนี้

แผนก
กรรมการผู้จัดการ
แผนกบุคคลและทั่วไป
แผนกบัญชี/การเงิน
แผนกควบคุมโครงการ
แผนกก่อสร้าง
รวม

ไทย
2
1
23
26

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เกาหลี
รวม
ไทย
เกาหลี
1
1
1
2
3
1
2
1
1
2
1
23
35
2
28
42
2

รวม
1
3
2
3
35
44
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10.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2560 และ ปี 2561 มีจ�ำนวน 9.12  ล้านบาทและ 19.09 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้ที่มี
ส่วนร่วมปฏิบตั งิ าน (Incentive) ซึง่ จ่ายจากต้นทุนทีป่ ระหยัดได้เมือ่ เทียบกับประมาณการต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด เป็นต้น

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี)
66

71
2. นายสุทธิ ธรรมอ�ำนวยสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

37

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2561–
(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 –
Post Graduate Diploma –
ปัจจุบัน
Electrical Power Generation and
Distribution System,
2560 –
The Norwegian Institute of
ปัจจุบัน
Technology, University of
Trondheim, Norway
สมาชิกสภาวิศวกร
สามัญวิศวกรไฟฟ้าก�ำลัง สฟก 1489
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 166/2555
2559 –
ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
ช่วยกรรมการ
2527 –
2555 อ�ำนวยการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจก. เอสซีที
คอนกรีตโปรดักท์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Birmingham University, UK
สมาชิกสภาวิศวกร (วย. 1120)
สมาชิกสภาวิศวกรทางหลวงแห่ง
สหราชอาณาจักร
(ID : IH 000018943)
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

2560 –
ปัจจุบัน

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
University of Connecticut, USA
วุฒิบัตร Certified Public
Accountant (CPA)
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

2560ปัจจุบัน
2560 ปัจจุบัน
2554ปัจจุบัน

25412554
25402550

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโครงการ
ทั่วไป

บมจ. ซัคเซสมอร์
บีอิ้งค์
บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

บจก. ดาคอน
อินสเป็คชั่น
เทคโนโลยีส์

บมจ. ไทยออยล์

บมจ. ไทยออยล์
บจก. ไทยโตไก
คาร์บอนโปรดักท์

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี เอ แซด
กรรมการอิสระ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ
บจก.กลางเก่า
กลางใหม่
ผู้จัดการทั่วไป
บจก. ทองเหลืองไทย
ผู้จัดการฝ่ายขาย
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ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

4. นาย ซุง ซิก ฮอง
59
Mr. Chung Sik Hong)
กรรมการ
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2557 (วิศวกรรมเครื่องกล) Ajou University, ปัจจุบัน
Korea
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 146/2561
2560 –
ปัจจุบัน
2547 2556
2530 –
2547

2527 –
2530
5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

57

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556

2559 ปัจจุบัน
2550 –
ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

บจก. เจเคอีซี

กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง
หัวหน้าทีมวิศวกร SK Engineering &
วางระบบท่อ
Construction
ผู้จัดการ
ฝ่ายก่อสร้าง
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกร
Hyundai
ด้านวางระบบท่อ Engineering
บมจ. ซี เอ แซด
กรรมการ
กรรมการบริหาร (ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานกรรมการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บริหาร
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
กรรมการ
(ที่เป็นผู้บริหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รักษาการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
แก๊สและพลังงาน
รักษาการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
น�้ำมันและแก๊ส
รักษาการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
ทั่วไป

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

31
6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร

69
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการ
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ

59

ประสบการณ์ท�ำงาน

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง
รักษาการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
University of Nottingham
ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท บริหารการเงิน
Queen Mary, University of London
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556
หลักสูตร Director Certify Program
(DCP) รุ่นที่ 208/2558
หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่น 53/2558

2558 ปัจจุบัน
2554 –
ปัจจุบัน
2557 –
ปัจจุบัน
2560 –
ปัจจุบัน
2553 2554

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

วิศวกร

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาอุสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559

2558ปัจจุบัน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
กรรมการผู้จัดการ บจก. ทาคูนิ แลนด์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน
2559 – กรรมการ
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2558 – กรรมการ
ปัจจุบัน
2558 – กรรมการ
ปัจจุบัน
2558 – กรรมการ
ปัจจุบัน

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

2561 ปัจจุบัน
2555 –
ปัจจุบัน
2538 –
2558

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
บจก. จีแก๊ส
โลจีสติกส์
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

57

58

รายงานประจ�ำปี 2561
ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

9. นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบูรณ์สุข 59
กรรมการ

10. นาย ยอง ซอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฎิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและ
การจัดซื้อจัดหา (รักษาการ)

54

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
Chung-Ang University
หลักสูตร (DAP) รุ่นที่ 146/2561

ช่วงเวลา
2561 ปัจจุบัน
2556 –
ปัจจุบัน
2538 –
2558

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

2557 –
ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
ปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรม และ
การจัดซื้อจัดหา
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
บัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาด้านภาษี
และบัญชี
ผู้จัดการส่วน
การเงินและบัญชี

บจก. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

กรรมการบริหาร

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2547 –
2557
11. นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร

12. นางฐิติมา ธนาปกิจ
กรรมการบริหาร

44

37

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ประสานมิตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
Virginia International University

2560 –
ปัจจุบัน

ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร Strategic CFO รุ่น 4

2558ปัจจุบัน
2556 –
ปัจจุบัน

2557 2559
2540 2554

2554 2555
13. นางวิมล เวหนะรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุน

46

ประสบการณ์ท�ำงาน

ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี
ปริญญาโท การบัญชีบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.ย.
2561 –
ปัจจุบัน
2547 2561
2557 –
ปัจจุบัน
2548 2557

14. นายหวัง ยอบ จี
(Mr. Wang Youp Jhee)
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

47

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์
(วิศวกรรมโยธา) Sungkyunkwan
University, Korea

15. นายบูม บูค คว๊าก
(Mr. Bum Wook Kwak)
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

59

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์
2557 –
(วิศวกรรมเครื่องกล) Ajou University, ปัจจุบนั
Korea
2548 2557

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
กรรมการ
บจก. ราชพฤกษ์
กรรมการผู้จัดการ วิศวกรรม

บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. วอน โซลูชั่น
บมจ. อินเทอร์เน็ต
(ประเทศไทย)

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การเงิน
ผู้ตรวจสอบ
Baker Tilly Risk
ภายใน
Management Services Co., Ltd
ผู้จัดการสายงาน บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
สนับสนุน
ผู้จัดการแผนก
บัญชี

บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง

บมจ. ซี เอ แซด
ผู้จัดการฝ่าย
(ประเทศไทย)
ก่อสร้าง
ผู้จัดการโครงการ บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง
ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บจก.ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง
16. นางสาวมะลิวลั ย์ ศรีหว้าสะโสม
ผู้จัดการแผนกบัญชี

17. นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ
เลขานุการบริษทั ฯ
นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ
(ปี)
38

35

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่น 88 / 2018

ช่วงเวลา
2557 –
ปัจจุบัน
2560 –
ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บจก. เจเคอีซี จ�ำกัด

2544 2555

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการ
แผนกบัญชี
กรรมการ
(ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชี

2558 –
ปัจจุบัน
2554 2558

เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วางแผน
กลยุทธ์

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย (บริษัท เจเคอีซี จ�ำกัด)
ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง
1. นาย ซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
กรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

59

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล)
Ajou University, Korea
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 146/2561

ช่วงเวลา
2557 ปัจจุบัน

2560 –
ปัจจุบัน
2547 2556
2530 –
2547

2527 2530
2. นางสาวมะลิวลั ย์ ศรีหว้าสะโสม 38
กรรมการ
(ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท)

3. นายจอง เคียว ฉ่อย
(Mr. Jeong Kyu Choi)
กรรมการ
(ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท)
กรรมการผู้จัดการ

44

ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
Kum-Oh National Institute
of Technology, Korea

ประสบการณ์ท�ำงาน
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
บมจ. ซี เอ แซด
ประธานเจ้าหน้าที่ (ประเทศไทย)
บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บจก. เจเคอีซี
กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง
หัวหน้าทีมวิศวกร SK Engineering
วางระบบท่อ
& Construction
ผู้จัดการ
ฝ่ายก่อสร้าง
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกร
Hyundai
ด้านวางระบบท่อ Engineering

2557 –
ปัจจุบัน
2560 –
ปัจจุบัน
2544 2555

ผู้จัดการ
แผนกบัญชี
กรรมการ

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
บจก. เจเคอีซี

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชี

บจก. ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง

2559 –
ปัจจุบัน
2554 2558

บจก. เจเคอีซี
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ
บจก. ไทย วู รี
แผนกก่อสร้าง
เอ็นจิเนียริง่

59

60

รายงานประจ�ำปี 2561

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เนื่องจากเห็นว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั ฯ จดทะเบียนทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงาน
ทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม อันมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการส�ำคัญ ดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแล
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง
ด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความเสีย่ ง โดยให้มกี ารประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ไข  และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ตลอดจนเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ  โดยให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำ� เนิน
การตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai
Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ
รู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
เพื่อให้บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons)
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในการรับใบหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิด
เห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งและ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการ
ดังต่อไปนี้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุง่ มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และค�ำนึงถึงความเสีย่ งอยูเ่ สมอ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
4. การด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจเป็นส�ำคัญ
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท และพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิอันชอบธรรมส�ำหรับการด�ำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท

2. สิทธิในการรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทฯ
ได้จัดท�ำเอกสารประกอบค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานที่
ผ่านมาของบริษัทอย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั   โดยบริษทั ฯ
ได้จัดท�ำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันทัว่ ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยงบการเงินของบริษทั ได้ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบ
บัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท

ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดย
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายละเอียดการค�ำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระส�ำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดย
บริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
บริษทั เคยประกาศไว้ได้ โดยเงินปันผลทีจ่ ะถูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั นิ นั้ ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ
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อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไปเป็นครัง้ คราวในเมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีผลก�ำไรสมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

5. สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
5.1 การแต่งตั้งกรรมการ

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยบริษทั ฯ จะจัดท�ำรายละเอียดและประวัติ
ย่อของกรรมการบริษทั แต่ละคนทีถ่ กู เสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการแต่งตัง้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนือ้ หาสาระส�ำคัญต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชือ่ ประวัติ จ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งและผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั
ทีผ่ า่ นมา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม) ต�ำแหน่งกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธสี รรหา อัตราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั   
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นต้น และก�ำหนดค�ำนิยามกรรมการ
อิสระในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระโดยกรรมการทีถ่ กู เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ นัน้ จะผ่านการพิจารณากลัน่ กรอง
อย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5.2 การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดและ
ข้อบังคับของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดท�ำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกต้อง
ชัดเจน และครอบคลุมเนือ้ หาสาระส�ำคัญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามต�ำแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อก�ำหนดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ
บริษทั   โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี

ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัท ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
โดยบริษทั ฯ จะจัดท�ำรายละเอียดข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนือ้ หาสาระส�ำคัญต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อและเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
จ�ำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแบ่งแยก
อย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดย
ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีทถี่ กู เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั นิ นั้ จะผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงอย่างมีสาระส�ำคัญของบริษัท  โดยการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ย่อยนัน้ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ เป็นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษทั   เช่น การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็นต้น ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดท�ำ
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�ำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
โดยเรื่องดังกล่าวจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่
จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ และผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทฯ
อย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรือ่ งต่างๆ เช่น การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็นต้น และเรือ่ ง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษต่างๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งท�ำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ
1.2 บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยสม�ำ่ เสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
1.3 บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณารับเลือก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
1.4 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทในทุกวาระ  โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้เป็น
อย่างอืน่ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีขอ้ มูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดท�ำเป็นฉบับภาษาไทยและ
เผยแพร่พร้อมกับค�ำแปลฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ
1.5 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งวิธีการและ
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ วิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละ
ประเภทของหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้มีการก�ำหนด
เป็นล�ำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการน�ำเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือ
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รายงานประจ�ำปี 2561
หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  
1.6 บริษัทฯ จะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่างๆ และการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
1.7 บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมด�ำเนินตามล�ำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม มิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่
ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ซักถาม
ในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ในการเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ได้เป็นรายบุคคล
1.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลอืน่ ใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถระบุความ
เห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
1.9 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
1.10 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมทีช่ ดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯ จะ
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุมผี ลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
ที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีก
ทัง้ ในการประชุมคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ ก�ำหนดให้บคุ คลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเข้าท�ำรายการใดๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่
เกีย่ วโยงกันซึง่ ให้เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายชือ่ และความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน นโยบายการก�ำหนดราคา และมูลค่าของ
รายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท�ำรายงานดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทนั้นจะค�ำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้า
โดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนท�ำรายการกับบุคคลทั่วไป (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด จากนั้นคณะกรรมการตรวจ
สอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือ
บริษทั ย่อยอันมีลกั ษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยสามารถด�ำเนินการได้ตามปกติและจัดท�ำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
อีกทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงก�ำหนดนโยบายเรื่องการ
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัท ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น�ำข้อมูลภายในองค์กรไป
เปิดเผยให้แก่ผอู้ นื่ หรือน�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ หรือกระท�ำรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยด�ำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ทราบว่า
3.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้องไม่
น�ำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว
3.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั และ/หรือ ข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลีย่ ง
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั อย่างน้อย 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอย
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดย
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�ำผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะท�ำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบว่ามีการปฏิบัติอีกครั้ง
จะท�ำการให้ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(Roles of Interested Persons)
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในสิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั
ทั้งภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน และภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การดูแลและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการมี
ผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึง
การเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และเชื่อถือได้
พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่าง ๆ ของบริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้ง
พัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท�ำงานที่ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
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รายงานประจ�ำปี 2561
และทรัพย์สนิ ของพนักงานส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิ
งานกับบริษัทด้วยความมั่นคงในอาชีพ
ผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้โดย
คณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรง
จูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ได้
หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�ำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทในการที่ช่วยสนับสนุนและ
ผลักดันให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจทีก่ ำ� หนดไว้ได้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ หุน้ ส่วน
ทางธุรกิจของบริษัทโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลง
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า : บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอและ
มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความ
ส�ำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ และไม่น�ำข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความส�ำคัญแก่ลูกค้ามา
ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งจะไม่
เรียกร้อง ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
คู่แข่ง : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะท�ำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือด�ำเนินการใดๆ ที่ไม่
สุจริตที่เป็นการท�ำลายคู่แข่งของบริษัท
สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท�ำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชนรวมถึง
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีต่อการด�ำเนินงานของบริษัท  บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้
ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั   ทัง้ นีเ้ พือ่
เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบ
ทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท และผู้ตรวจสอบ
ภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงาน
ผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี
บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามที่ระบุข้างต้น เนื่องจากแรงสนับสนุนจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีสว่ นช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กบั บริษทั   อีกทัง้ ยังถือเป็นการสร้างความ
ส�ำเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท�ำขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด�ำเนินการใดๆ อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำทีข่ าดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ ซึง่ สามารถแจ้งหรือ
สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้โดยตรง โดยติดต่อผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการ
สอบสวนตามขัน้ ตอนการรับเรือ่ งร้องเรียนทีก่ ำ� หนดไว้ไม่เปิดเผยซึง่ ผูแ้ จ้งเบาะแส และถือปฏิบตั เิ ป็นความลับ เพือ่ คุม้ ครองผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ
การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณ
ว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่
ใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกร้องของขวัญหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรือการกระท�ำใดๆ ที่อาจน�ำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการท�ำบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันทัว่ ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอสิ ระ โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดท�ำอย่างระมัดระวัง อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทรวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการ
เงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ  เกีย่ ว
กับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ ทัว่ ถึง และทันเวลา ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตลอดจนข้อมูลส�ำคัญ
โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ ให้ผลู้ งทุน นักวิเคราะห์และผูส้ นใจโดยทัว่ ไปได้รบั ทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท (www.caz.co.th) โดยผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ โทรศัพท์ 038-606-242 หรือที่ E-mail: info@
caz.co.th
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รายงานประจ�ำปี 2561

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้
มีบทบาทส�ำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด�ำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นราย
ไตรมาส รวมถึงให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดย
รวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการ
เงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ อันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อท�ำหน้าที่ถ่วงดุลใน
การออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นจ�ำนวน 4 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจและน�ำเสนอวิสัยทัศน์
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้
คณะกรรมการบริหาร : บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 6 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดย
มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 3 ท่านเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน
เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั   ซงึ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำด้านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี (Annual
General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีทกี่ รรมการของบริษทั ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่
มากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

3. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการเนือ่ งจากเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และจะส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีความมัน่ คงและเจริญ
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว ส�ำหรับการก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานนัน้ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำนอกจากนี้ ภายหลัง
จากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แล้ว บริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับ
ต่างๆ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด

4. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดในเรื่องการก�ำหนดราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะ
เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย

6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดท�ำงบการเงินของบริษัท จะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส�ำนักงาน กลต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการท�ำบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยจะด�ำเนินการบน
พื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

7. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ�ำเป็น โดยก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ  โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ จะมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำวาระต่างๆ ของการประชุมและด�ำเนินการจัดส่ง
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ อีกทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
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รายงานประจ�ำปี 2561
แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดง
ความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของจ�ำนวนกรรมการที่มาเข้า
ร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ในปี 2560
บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ครั้ง และ ปี 2561 จ�ำนวน 10 ครั้ง

8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจ
สอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท�ำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด โดย นายศักดิศ์ รี
อ�ำพวัน เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2558 ถึง กรกฎาคม 2560, นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี ตุลาคม
2560 ถึง เมษายน 2561 และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน เพื่อท�ำการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงิน และมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

9. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

10 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้สว่ นเสีย บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็น
และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ
ทั้งนี้ การเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอันมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็น
ไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทหรือบริษัท ย่อยสามารถด�ำเนินการได้ตามปกติและจัดท�ำ
รายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ำรายการระหว่างกันสามารถจ�ำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กล่าวคือ รายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท�ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบธุรกิจทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไปหรือเป็นรายการทีท่ ำ� เพือ่ สนับสนุนรายการธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป อาทิ การ
ซื้อและขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ การว่าจ้างขนสินค้า การว่าจ้างท�ำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร การรับความ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผล
และความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว โดยมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรมและไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยและบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการระหว่าง
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบุคคลทัว่ ไป หรือการท�ำรายการในลักษณะเดียวกันของผูป้ ระกอบการอืน่ ในธุรกิจท�ำนองเดียวกัน ทัง้ นี้
หากมีความจ�ำเป็นบริษทั ฯ อาจว่าจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาทีเ่ ป็นธรรม หรือผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณีเพือ่ อนุมตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ อีกทัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ การรับหรือให้กู้ยืมเงิน การค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่
ค�้ำประกันการกู้ยืม เป็นต้น จะต้องเป็นไปด้วยความจ�ำเป็น มีความสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอด
จนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ  ส�ำหรับรายการค�้ำประกันอันเนื่องมาจากความจ�ำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค�้ำประกัน บริษัทฯ ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค�้ำประกัน และต้องไม่
ท�ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด ส�ำหรับรายการรับการค�้ำประกัน จะต้องเป็นไปตามความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส�ำหรับรายการให้และรับการค�้ำประกัน โดยให้ท�ำ
รายการเสมือนท�ำกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ ว
กับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว รวมถึงพิจารณาราคาทีเ่ ป็นธรรม
ในการท�ำรายการ และปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการอืน่ ๆ อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอืน่ บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวและปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้การตัดสินใจ
เข้าท�ำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนั้นๆ อีก
ทั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ  (แบบ 56 - 2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2561

ความรับผิดชอบต่อสังคม
1 นโยบายภาพรวม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibilities) โดยมุง่ เน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของพนักงานทุกคน โดยแบ่งเป็น  8 หมวด ดังนี้

1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตาม
หลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดก็ตาม
ที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้
ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึก
ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้
มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และ
สังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั้
พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย
หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้
แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีการว่าจ้างแรงงานคนพิการ เพื่อให้โอกาสคนพิการได้ท�ำงานที่เทียบ
เท่าคนปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ผู้มีส่วนได้เสีย
มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่
มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
1.4.2 จัดให้มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน รวมถึงก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดี
ความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�ำงานที่เป็นธรรม
1.4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม
วิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และการท�ำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
1.4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส�ำหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก�ำหนด เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวติ เป็นต้น
1.4.5 ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุข
อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.6 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
รับผิดชอบและความซือ่ สัตย์ โดยการดูแลให้กระบวนการผลิตสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ส่งมอบสินค้าได้ตาม
ปริมาณและภายในระยะเวลาทีต่ กลงกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการผลิตทีม่ คี วามส�ำคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการส่ง
มอบสินค้า บริษัทฯ จะหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการและควบคุมให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกระบวนการให้บริการผลิตและประกอบ
บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้กระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น การขัดพ่นท่อด้วยเศษผงเหล็ก แทนการ
ขัดด้วยทราย เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในชุมชน รวมถึงสามารถน�ำผงเหล็กกลับมาใช้ซ�้ำได้อีกหลาย
ครั้ง และน�ำไปก�ำจัดตามระบบอย่างถูกต้อง

1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการดูแลเอาใจ
ใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชน และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ โดยปกติการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงใด ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ

1.8 การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักความรับผิดชอบของสังคม ต่อการใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบและรับเหมาก่อสร้างระบบ ผลิต
น�้ำเย็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ถูกขนส่งมาทางท่อ (โครงการ PTT LNG Cold Water ที่ประมูล
ได้ในปี 2560) เพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ในระบบหล่อเย็นของหน่วยผลิดไฟฟ้าในโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ท�ำให้ลดการใช้พลังงานที่
ใช้ในการผลิดไฟฟ้าและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิดไฟฟ้าได้มากขึ้น
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2 การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญ
เติบโตของบริษทั ฯ จึงน�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดกระบวนการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ พนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดการอบรมความปลอดภัยในการท�ำงานในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

2.1 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับพนักงานเข้าใหม่

2.2 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2.3การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานในสถานที่อับอากาศ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2.4 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับหัวหน้างาน

2.5 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับผู้บริหาร

2.6 การอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

2.7 การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริษทั ฯ ทัง้ ในรูปแบบการประชุมระดับ
ผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดให้เป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
รวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ น�ำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการท�ำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน เช่น
ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงงาน และจัดเป็นพื้นที่สีเขียวให้มีทัศนียภาพสวยงาม
ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทั้งหมด โดยได้รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดทรัพยากรทั้งด้าน
น�้ำใช้ ไฟฟ้า และกระดาษ

การใช้นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของ
สังคมอย่างเคร่งครัด โดยการน�ำเครือ่ งจักรในการขัดสนิมทีเ่ ป็นระบบปิดมาใช้งานและด�ำเนินการหมุนเวียนในการน�ำเม็ดโลหะ
ขัดสนิมมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและลดโอกาศในการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่

3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
สังคมอย่างสม�่ำเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การศึกษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมชุมชน ดังนี้

3.1 การศึกษา

บริษัทฯมีแผนงานโครงการในการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษากับบุตร ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียน
และความประพฤติดี โดยจะเริ่มด�ำเนินการตามแผนงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

3.2 ศาสนา

บริษัทฯได้เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับกลุ่ม บริษัท ปตท. เนื่องในโอกาศ
วันสงกรานต์

3.3 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

3.4 กิจกรรมชุมชน

บริษัทฯได้เข้าร่วมในกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
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บริษัทได้เข้าร่วมกับลูกค้าในการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บขยะบริเวณชายหาดโดยรอบพื้นที่

บริษทั ได้เข้าร่วมกับชุมชนในพืน้ ที่ ในการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บท�ำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบชุมชนพืน้ ที่
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจ�ำปี 2561

บริษัทได้เข้าร่วมกับสมาคมความปลอดภัยฯระยองในการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บท�ำความสะอาดบริเวณถนน
โดยรอบชุมชน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

4 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทั ฯ ยึดมัน่ ในหลักการทีจ่ ะต่อต้านการกระท�ำทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม จึงได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ในทุกส่วนงานจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยการด�ำเนินการใด ๆ
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนัน้ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดในคูม่ อื จรรยาบรรณของบริษทั รวมถึงคูม่ อื การ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัทจัดท�ำ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก�ำหนดขึ้นต่อไป
2. การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานของบริษัท และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. การให้เงินสนับสนุนใด ๆ ก็ตาม จะต้องกระท�ำโดยระบุชื่อในนามของบริษัทเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
ของบริษัท
4. บริษัทจะสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในทุก
ระดับของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงาน
ทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน หากพบการกระท�ำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

5 การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลกระทบและผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและ
ลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจการ แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อจัดให้มีกรอบ
แนวทางในการท�ำงาน งบประมาณ และความเหมาะสมการด�ำเนินงานของบริษัท โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
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การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ อนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีผสู้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม เพือ่ น�ำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณารับทราบ
ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยแต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จ�ำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2558 โดยในปี 2561 มี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มกราคม - เมษายน
2561 และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมส�ำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้น�ำเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล ออกมาในรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การ
ควบคุมภายในช่วยสกัดกั้นความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ

1.
การควบคุมภายใน

2.
การประเมิน

(Control
Environment)

(Risk Assessment)

องค์กร

ความเสี่ยง

4.
ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล
(Information &
Communication)

3.
การควบคุม

การปฏิบัติงาน

(Control Activities)

5.
ระบบการติดตาม
(Monitoring
Activities)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทฯมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ�ำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

2 การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได้ประเมิน ตรวจสอบและติดตาม
การปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 โดยประเมินความเสี่ยง จัดท�ำแผนการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในประจ�ำปี ด�ำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ ผูต้ รวจสอบภายในได้ดำ� เนินการตรวจสอบให้ความเชือ่ มัน่ ต่อระบบควบคุมภายในซึง่ ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานขาย
และประมูลโครงการ ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ ระบบงานการจัดท�ำงบประมาณ ระบบงานการจัดซือ้ และจัดจ้าง ระบบ
งานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน ระบบงานเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ระบบงานการควบคุม
ทรัพย์สนิ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทัว่ ไป) งานความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม โดยในแต่ละครัง้ ของการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในประจ�ำไตรมาสควบคู่กับการรายงานการตรวจสอบ
ภายในแบบติดตามประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบในครั้งก่อน (Follow up Audit) และรายงานทุกฉบับได้ถูกน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นการก�ำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และเพื่อให้การท�ำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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รายงานประจ�ำปี 2561

รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีการท�ำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นการท�ำรายการกับกรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือ
หุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(TAKUNI)
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (TT)
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด (GG)
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
(RE)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
นายยอง ชอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
นายหวัง ยอบ จี
(Mr. Wang Youp Jhee)

ลักษณะความสัมพันธ์
TAKUNI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว และมีคณ
ุ นิตา ตรี
วีรานุวัฒน์ และคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TAKUNI
TT เป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว และมี คุณนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์ และคุณสมชัย ก้านบัวแก้ว เป็นกรรมการ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการ
ของบริษัท
GG เป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมชัย
ก้านบัวแก้ว เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
RE เป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมชัย
ก้านบัวแก้ว เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
เป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 15.71 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว
เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 6.84
ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว
เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.27
ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2. ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและ
มูลค่าของการท�ำรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้
บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความ
ระหว่างกัน
ขัดแย้ง
1. บริษัท ทาคูนิ เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
กรุ๊ป จ�ำกัด
กัน
(มหาชน)
บริ ษั ท มี ก ารกู ้ ยื ม เงิ น
(TAKUNI)
จาก TAKUNI เพื่อใช้เป็น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ด�ำเนินธุรกิจ รายละเอียด
มีดังนี้
• ต้นงวด
• กู้เพิ่มระหว่างงวด
• ช�ำระคืนระหว่างงวด
• ยอดคงเหลือปลายงวด

ดอกเบี้ ย จ่ า ย (อั ต รา
ดอกเบีย้ MLR ของธนาคาร
พาณิชย์ 2 แห่ง โดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 6.20% )

รายได้จากการให้บริการ
บริษทั มีรายได้จากการ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
แบบครบวงจรโครงการ
Bangpa-Kong LPG Terminal Phase 3 (WP Ball
Tank) ให้กับ บริษัท ทาคูนิ
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• รายได้จากการให้
บริการ
ยอดคงค้าง
• ลูกหนี้การค้า
• เงินประกันผลงาน
• รายได้รับล่วงหน้า

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ ความจ�ำเป็นและ
งวดสิบสองเดือน ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด วันที่ 31 ของรายการ
ธันวาคม 2561
(บาท)
ในระหว่ า งปี 2560
บริษัทมีการช�ำระคืนเงินกู้
ยืมจาก TAKUNI รวมทั้ง
สิ้น 30 ล้านบาท รายการ
กู ้ ยื ม ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จาก
ความจ�ำเป็นในการน�ำเงิน
มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้ น ในการด� ำ เนิ น
โครงการก่อสร้าง ซึ่งวงเงิน
สิ น เชื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ นั้ น ไม่
เพียงพอ โดยบริษัทมีเงินกู้
จากธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ ในอัตราดอกเบีย้ MLR
ร้อยละ 0.5 ซึ่งต�่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจ่าย
ให้กับTAKUNI ร้อยละ 0.5
ในระหว่ า งงวดสิ บ สอง
เดือนปี 2561 บริษัทไม่มี
เงินกู้ยืมจาก TAKUNI

คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า รายการดั ง
กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ก่ อ ให้
เกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ บริ ษั ท
ในการน� ำ มาใช้ เ ป็ น เงิ น
ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ใ ห ้
สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้
ตามแผนงานและเป้ า
หมายของบริษัทฯ

ในงวดสิ บ สองเดื อ น
บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ สั ญ ญารั บ
เหมาก่ อ สร้ า งแบบครบ
วงจรกับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ
โครงการ Bangpa-Kong
LPG Terminal Phase
3 (WP Ball Tank) โดย
มีมูลค่าสัญญาอยู่ที่ 204
5,949,809 ล้านบาท อายุโครงการ 16
เดือน
54,602,100
2,041,200
85,904,191

คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า รายการดั ง
กล่าวเป็นธุรกิจปกติ ของ
บริ ษั ท ทั้ ง สอง นโยบาย
ก�ำหนดราคาและเงื่อนไข
ท า ง ก า ร ค ้ า ต า ม ป ก ติ
โดย TAKUNI ได้ มี ก าร
เปรียบเทียบราคากับผู้รับ
เหมารายอื่ น แล้ ว และ
CAZ ได้ เ สนอราคาเป็ น
ไปตามเงื่ อ นไขปกติ ข อง
CAZ ที่เสนอให้กับลูกค้า
รายอื่ น โดยสรุ ป เงื่ อ นไข
การท� ำ รายการของทั้ ง
TAKUNI และ CAZ เป็น
ไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป  
นอกจากนี้การท�ำรายการ
ดังกล่าว พบว่า ราคาขาย
และเงือ่ นไขการค้าของงาน
ที่ CAZ ท�ำให้บริษัทย่อย
ของ TAKUNI เมื่ อ เที ย บ
กับงานที่ CAZ ท�ำให้ลูกค้า

30,000,000
-ไม่มี30,000,000
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

574,041

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

รั บ ทราบรายงานผล
การไม่มีเงินกู้ยืมกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
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บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความ
ระหว่างกัน
ขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ ความจ�ำเป็นและ
งวดสิบสองเดือน ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด วันที่ 31 ของรายการ
ธันวาคม 2561
(บาท)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บุ ค คลภายนอกแล้ ว มี
margin ใกล้เคียงกันและ
เงื่อนไขการค้าไม่แตกต่าง
2. บริษัท ทาคูนิ เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
(ประเทศไทย) กัน
จ�ำกัด (TT)
บริ ษั ท มี ก ารกู ้ ยื ม เงิ น
จากบริ ษั ท แม่ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ด�ำเนินธุรกิจ รายละเอียด
มีดังนี้
• ต้นงวด
• กู้เพิ่มระหว่างงวด
• ช�ำระคืนระหว่างงวด
• ยอดคงเหลือปลายงวด
ดอกเบี้ ย จ่ า ย (อั ต รา
ดอกเบีย้ MLR ของธนาคาร
พาณิชย์ 2 แห่ง โดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 6.20% )
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

3. บริษัท จีแก๊ส
โลจิสติกส์
จ�ำกัด (GG)

ค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการรั บ
บริการ
บริษัทมีการใช้บริการ
ขนส่ ง วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ จ าก
GG โดยเป็ น อั ต ราค่ า
บริการเดียวกันกับที่บริษัท
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั่วไป
ค่าใช้จ่ายจากการรับ
• บริการ
ยอดคงค้าง
• เจ้าหนี้การค้า

ในระหว่ า งปี 2560
บริษัทได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืม
จาก TT รวมทั้งสิ้น 162.50
ล้านบาท รายการกู้ยืมดัง
กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากความ
จ�ำเป็นในการน�ำเงินมาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะ
สั้นในการด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งวงเงินสินเชื่อ
ที่บริษัทได้รับจากธนาคาร
พาณิชย์นนั้ ไม่เพียงพอ โดย
บริษัทมีเงินกู้จากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในอัตรา
ดอกเบี้ ย MLR – ร้ อ ย
ละ 0.50 ซึ่งต�่ำกว่าอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั จ่ายให้กบั
TT ร้อยละ 0.50
ในระหว่างงวดสิบสอง
เดือนปี 2561 บริษัทไม่มี
เงินกู้ยืมจาก TT

คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า รายการดั ง
กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ก่ อ ให้
เกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ บริ ษั ท
ในการน� ำ มาใช้ เ ป็ น เงิ น
ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ ใ ห ้
สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้
ตามแผนงานและเป้ า
หมายของบริษัทฯ

รายการดั ง กล่ า วเกิ ด
ขึ้ น จากการที่ บ ริ ษั ท ได้ ใ ช้
บริการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
จาก GG ซึ่ ง เป็ น การ
ประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ
โดยมีอัตราค่าบริการและ
เงื่ อ นไขทางการค้ า เที ย บ
เท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น
2,112,829 ๆ อีก 2 ราย ซึ่งคิดอัตรา
ค่ า บริ ก ารเป็ น รายเดื อ น
577,500 เดือนละ 70,000 บาท และ
ค่ า ล่ ว งเวลาซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้
จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง คิ ด เป็ น
ชม.ละ 291.67 ต่อชม. โดย
อัตราค่าบริการและเงือ่ นไข
ทางการค้าเทียบเคียงกับผู้
ให้บริการรายอื่น ๆ อีก 2
ราย เฉลี่ยราคาอยู่ที่ เดือน
ละ 70,000 บาท

คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า รายการดั ง
กล่าวเป็นธุรกิจปกติ ของ
บริ ษั ท ทั้ ง สอง นโยบาย
ก�ำหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติ ดังนัน้
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความเหมาะสม และสม
เหตุสมผล

49,500,000
113,000,000
162,500,000
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

2,889,444

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2,475,994
335,135

รับทราบรายงานผลการ
การไม่มีเงินกู้ยืมกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะของรายการ
ที่อาจมีความ
ระหว่างกัน
ขัดแย้ง

4. บริษัท
ราชพฤกษ์
วิศวกรรม
จ�ำกัด (RE)

ค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการรั บ
บริการ
บริ ษั ท มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
จากการใช้บริการทดสอบ
แบบไม่ ท� ำ ลายทางด้ า น
วิศวกรรม Non-Destruc
tive Testing – (“NDT”)
ที่จ่ายให้ RE แก่โดยเป็น
อั ต ราค่ า บริ ก ารเดี ย วกั น
กับที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายจากการ
รับบริการ
ยอดคงค้าง
• เจ้าหนี้การค้า
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเช่าส�ำนักงาน
และค่าสาธารณูปโภค
บ ริ ษั ท มี ร า ย ไ ด ้ ค ่ า
เช่ า ส� ำ นั ก งาน และค่ า
สาธารณูปโภค จากบริษัท
ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จ�ำกัด
โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไป
ตามราคาตลาด และค่ า
สาธารณู ป โภค อั ต ราค่ า
สาธารณูปโภค ตามใบแจ้ง
หนี้ของการไฟฟ้า
• รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
• รายได้ค่า
สาธารณูปโภค
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า

รายได้อื่น ๆ
บริษทั มีรายได้จากการ
ขายวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บ ริ ษั ท
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
ในราคาเทียบเคียงกับราคา
ตลาด

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ ความจ�ำเป็นและ
งวดสิบสองเดือน ความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด วันที่ 31 ของรายการ
ธันวาคม 2561
(บาท)

7,268,941

8,162,215

1,312,606
-ไม่มี-

1,991,587
431,805

144,000
73,853

144,000
127,766

24,414

69,474

70,000

-ไม่มี-

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

รายการดั ง กล่ า วเกิ ด
ขึ้ น จากการที่ บ ริ ษั ท ได้ ใ ช้
บริ ก ารทดสอบแบบไม่
ท�ำลาย Non-Destructive
Testing (NDT) ทางด้าน
วิศวกรรม NDT ซึ่งเป็นการ
ประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ
โดยมีอัตราค่าบริการและ
เงื่ อ นไขทางการค้ า เที ย บ
เท่ากับผูใ้ ห้บริการรายอืน่ ๆ
อีก 2 ราย

คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า รายการดั ง
กล่าวเป็นธุรกิจปกติ ของ
บริ ษั ท ทั้ ง สอง นโยบาย
ก�ำหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติ ดังนัน้
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความเหมาะสม และสม
เหตุสมผล

บริษทั ฯ ให้ RE เช่าพืน้ ที่
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงาน
มีพื้นที่ใช้สอย 204 ตาราง
เมตร อยู ่ ภ ายในบริ เ วณ
พื้ น ที่ อ าคารโรงงานของ
บริ ษั ท เพื่ อ ความสะดวก
และ รวดเร็วในการตรวจ
สอบงาน NDT ของบริษัทฯ
โดยการท�ำสัญญาเช่าเป็น
แ บ บ ต ่ อ อ า ยุ อั ต โ น มั ติ
ทุ ก ปี (หากไม่ มี ก ารแจ้ ง
ยกเลิ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์
อั ก ษร) บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนด
อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตร
เท่ากับ 59 บาท / เดือน ซึ่ง
เท่ากับราคาที่ประเมินโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ (59
บาท/ตารางเมตร) และมี
เงือ่ นไขการคิดราคาของค่า
สาธารณูปโภคตามมูลค่า
เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง
บริ ษั ท ฯ ได้ ข ายวั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ที่ บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งานให้แก่บริษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จ�ำกัด ในราคา
เทียบเคียงกับราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า การให้ บ ริ ษั ท
ราชพฤกษ์ วิ ศ วกรรม
จ� ำ กั ด เช่ า สิ น ทรั พ ย์ ดั ง
กล่าว เป็นการน�ำสินทรัพย์
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น
การของบริษัทมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยอัตราค่าเช่า
และค่าสาธารณูปโภค มี
ความสมเหตุสมผล เป็นไป
ตามราคาตลาด และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็ น ว่ า การขายวั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ที่ บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งานแล้ ว ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
ราชพฤกษ์ วิ ศ วกรรม
จ�ำกัด ดังกล่าว เป็นการน�ำ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการ
ด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท มา
ท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ โดย
ราคามี ค วามสมเหตุ ส ม
ผล เป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นประโยชน์สงู สุดแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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3. รายละเอียดค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารของบุคคล/
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ธนาคาร

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

รายการค�้ำประกัน
วงเงินหนังสือ
ค�้ำประกัน
• วงเงินที่ใช้ไป

220,000,000
187,856,000

607,000,000
362,330,687

วงเงินสินเชื่อ
• วงเงินที่ใช้ไป

250,000,000
205,300,000

250,000,000
169,540,000

5,000,000
-ไม่มี-

5,000,000
ไม่มี

วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินที่ใช้ไป

2. ธนาคาร
ทหารไทย

3. ธนาคาร
กสิกรไทย

รายการค�้ำประกัน
วงเงินหนังสือ
ค�้ำประกัน
• วงเงินที่ใช้ไป

รายการค�้ำประกัน
วงเงินหนังสือ
ค�้ำประกัน
• วงเงินที่ใช้ไป
วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินที่ใช้ไป
ค่าธรรมเนียม
หนังสือค�้ำประกัน

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาท)

200,000,000
22,275,000

มูลค่ารายการ รายละเอียดหลักทรัพย์ รายชื่อผู้ค�้ำประกัน
งวดสิบสองเดือน ค�้ำประกัน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)
ที่ ดิ น พ ร ้ อ ม สิ่ ง
ปลู ก สร้ า ง โฉนดเลขที่
111802,11803,11804
และ น.ส.3 ตั้งอยู่ที่ เลข
ที่ 383 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง ซึ่ ง เป็ น
กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ
แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) จดจ� ำนองเป็ น
หลักประกัน

ส� ำ หรั บ งวดสิ บ สอง
เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
200,000,000 ธั น วาคม 2560 ได้ มี
2,000,000 การน�ำบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ จ�ำนวน 50,000,000
บาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) จดจ� ำนองเป็ น
หลักประกัน
ส� ำ หรั บ งวดสิ บ สอง
เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้มีการน�ำ
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์
จ�ำนวน 660,000 บาท ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน)
จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน

400,000,000
232,044,000

400,000,000
400,000,000

10,000,000
-ไม่มี-

10,000,000
-ไม่มี-

-ไม่มี-

301,385

ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
โฉนดเลขที่
11943, 72755, 72756,
72757, 72758, 72759,
72760, 72761, 72762,
114774, 114777, 114778,
114779, 114780, 114781,
120079, 133885, ต�ำบล
บางแค (หลักสอง) อ�ำเภอ
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั
ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน

บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน) (“TAKUNI”)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ด� ำ เนิ น การของธนาคาร
เพื่ อ ปลด TAKUNI จาก
การเป็นผู้ค�้ำประกัน หลัง
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI
เรียบร้อยแล้ว)
บริษัท ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“TT”)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
นายยอง ชอล ชอย
(Mr.Yeong Cheol
Choi)
นายหวัง ยอบ จี
(Mr.Wang Youp Jhee)
(สั ญ ญาค�้ ำ ประกั น วงเงิ น
ในโครงการ PTT LNG IPG
Civil work Project โดย
ณ กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
บริษัทฯ ได้คืนหนังสือค�้ำ
ประกันนี้กับธนาคารแล้ว)
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน) (“TAKUNI”)
บริษัท ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“TT”)
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์
จ�ำกัด (“GG”)
บริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จ�ำกัด (“RE”)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคาร

4. ธนาคาร
กสิกรไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

รายการค�้ำประกัน
วงเงินหนังสือ
ค�้ำประกัน
• วงเงินที่ใช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาท)

160,000,000
-ไม่มี-

มูลค่ารายการ รายละเอียดหลักทรัพย์ รายชื่อผู้ค�้ำประกัน
งวดสิบสองเดือน ค�้ำประกัน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)
(เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ
น� ำ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอ
ขายขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ประมาณ 100 ล้าน
บาทมาค�ำ้ ประกันแทน โดย
อยู่ในระหว่างการด�ำเนิน
การของธนาคาร)

(เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการด�ำเนิน
ก า ร ข อ ง ธ น า ค า ร เ พื่ อ
ปลด TAKUNI จากการ
เป็ น ผู ้ ค�้ ำ ประกั น หลั ง
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI
เรียบร้อยแล้ว)

ที่ ดิ น พ ร ้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก
ส ร ้ า ง โ ฉ น ด ที่ ดิ น เ ล ข
160,000,000 ที่ 30696 30697 ต�ำบล
40,507,270 บ้านปทุม อ�ำเภอสามโคก
จ. ปทุ ม ธานี ซึ่ ง เป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ข อง บริ ษั ท
ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน)
จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน

บริษัท ทาคูนิ
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“TAKUNI”)
บริษัท ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“TT”)
บริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จ�ำกัด (“RE”)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)

(เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ
น� ำ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอ
ขายขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ประมาณ 100 ล้าน
บาทมาค�ำ้ ประกันแทน โดย
อยู่ในระหว่างการด�ำเนิน
การของธนาคาร)

5. ธนาคาร
กสิกรไทย

รายการค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ  
• วงเงินที่ใช้ไป

100,000,000
-ไม่มี-

100,000,000
13,177,756

(เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ด� ำ เนิ น การของธนาคาร
เพื่ อ ปลด TAKUNI จาก
การเป็นผู้ค�้ำประกัน หลัง
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI
เรียบร้อยแล้ว)
บริษัท ทาคูนิ
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“TAKUNI”)
บริษัท ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“TT”)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ด� ำ เนิ น การของธนาคาร
เพื่ อ ปลด TAKUNI จาก
การเป็นผู้ค�้ำประกัน หลัง
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI
เรียบร้อยแล้ว)

87

88

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคาร

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

6. ธนาคาร
กสิกรไทย

รายการค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ  
• วงเงินที่ใช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาท)
-ไม่มี-ไม่มี-

มูลค่ารายการ รายละเอียดหลักทรัพย์ รายชื่อผู้ค�้ำประกัน
งวดสิบสองเดือน ค�้ำประกัน
สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)
ส� ำ หรั บ งวดสิ บ สอง
72,714,000 เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
72,713,893 ธั น วาคม 2561 ได้ มี
การน�ำบัญชีเงินฝากประจ�ำ 
จ�ำนวน 20,789,750 บาท
ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ อง บริษทั
ซี เ อแซด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด(มหาชน) จดจ�ำนอง
เป็นหลักประกัน
โดยแบ่งเป็น 1. สัญญาค�ำ้
ประกันวงเงิน 59,342,000
บาท และเงิ น ประกั น
จ�ำนวน 7,417,750 บาท
ส� ำ ห รั บ โ ค ร ง ก า ร โ ร ง
โอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรมงาน
ผลิตขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก
(PTTGC ORP Structure
Fabrication) ซึ่ ง หนั ง สื อ
ค�้ำประกันจะสิ้นสุดลงวัน
ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
และ 2. สัญญาค�้ำประกัน
การประมู ล งานโครงการ
หนึ่ง วงเงิน 13,372,000
บาท (เงินประกันจ�ำนวน
13,372,000 บาท) โดย
หนังสือค�ำ้ ประกันจะสิน้ สุด
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562)

7. ธนาคาร
กรุงเทพ

รายการค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ
• วงเงินที่ใช้ไป

20,000,000
15,680,000

โครงการขอสินเชื่อโดย
20,000,000 มี บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
12,800,000 อุตสาหกรรมขนาดย่อมค�้ำ
ประกัน

บริษัท ทาคูนิ
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“TAKUNI”)
นายซุง ซิก ฮอง
   (Mr.Chung Sik Hong)
(เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ด� ำ เนิ น การของธนาคาร
เพื่ อ ปลด TAKUNI จาก
การเป็นผู้ค�้ำประกัน หลัง
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI
เรียบร้อยแล้ว)

บริษัท ทาคูนิ
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“TAKUNI”)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(มีการปลดผู้ค�้ำประกันทั้ง
2 ท่าน ณ วันที่ 29 สิงหาคม
2561 เรียบร้อยแล้ว)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
เนือ่ งจากในปี 2560 ผ่านมา บริษทั ฯ มีสถานะเป็นบริษทั จ�ำกัด การเข้าท�ำรายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการหรือผู้บริหาร
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ในปี 2561 แล้วนัน้ ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันขึ้นมาเพื่อรองรับการท�ำ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามเหตุจ�ำเป็นและความสมควร

5. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการ
ระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะด�ำเนินการตาม
มาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าท�ำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ในกรณีทมี่ กี ารท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั ฯ จะด�ำเนินการตามมาตรการการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันดังทีก่ ล่าวไว้
แล้วข้างต้น ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยว
กับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วกับการให้สวัสดิการ
พนักงาน หรือตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น
บริษัทฯจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้
ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ แต่เป็นการท�ำรายการทีบ่ ริษทั ฯได้คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้น

89

90

รายงานประจ�ำปี 2561

การวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion
and Analysis: MD&A)

1. ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงาน
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน ทั้งการให้บริการตรงจากบริษัท
เจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor) โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานทีม่ คี วาม
ซับซ้อน และมีมาตรการเกีย่ วกับความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวด จึงต้องอาศัยความช�ำนาญ ทัง้ นี้ ด้วยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
จากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประสบความส�ำเร็จที่ผ่านมาในหลายโครงการในประเทศไทย พร้อมทั้งมีฝ่ายบริหารจัดการ
ต้นทุน มีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมที่ดี บริษัทฯ จึงสามารถบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก�ำหนดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�ำนวน 1,019.29 ล้านบาท และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,387.08 ล้านบาทใน
ปี 2561 ถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากภาวะเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้มีการลงทุนในภูมิภาคตะวันออก ตามนโยบาย
ของรัฐบาลแล้ว ยังเกิดจากคุณภาพในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถชนะ
การประมูลในโครงการต่าง ๆ ของลูกค้ากลุม่ เป้าหมายได้ตามแผนการทีว่ างไว้ โดยผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
มีดังนี้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2. วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ผลการด�ำเนินงานบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงงวดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
1,600.00
1,400.00

รายได้จากการก่อสร้าง
ต้นทุนจากการก่อสร้าง

หน่วย : เปอร์เซ็นต์
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10.52%
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2561

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

รายได้
แยกตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศสัญชาติเกาหลี
กลุ่มลูกค้าอื่น
รวม

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

ปี 2559
มูลค่า
ร้อยละ
273.65
42.02
377.65
57.98
651.30
100.00

ปี 2560
มูลค่า
ร้อยละ
131.90
12.94
887.39
87.06
1,019.29 100.00

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
800.20
57.69
586.88
42.31
1,387.08 100.00

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างของบริษทั ฯ มาจากงานรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเป็นหลัก ซึง่ ประกอบด้วย
มูลค่างานเมือ่ เริม่ แรกตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา   บวกมูลค่างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสัญญาอันเกิดจากการเพิม่ ขอบเขต
งาน การดัดแปลงงาน หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ  โดยรายได้และต้นทุนบริการตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดส่วนของขั้นความส�ำเร็จ
ของงาน ซึ่งอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�ำเสร็จ ค�ำนวณจากการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวด กับ
ต้นทุนงานบริการก่อสร้างทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ซึง่ ตามปกติลกั ษณะการรับรูร้ ายได้จากความก้าวหน้า
ของโครงการ คือ ในช่วงต้นและปลายโครงการจะมีปริมาณงานก่อสร้างค่อนข้างน้อย เนื่องจากช่วงต้นโครงการงานส่วนใหญ่เป็น
งานที่เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการพื้นที่ ส่วนปลายโครงการเป็นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานที่ใกล้แล้วเสร็จ ในช่วงกลาง
โครงการปริมาณงานก่อสร้างที่ท�ำมีมากกว่าส่วนอื่น ๆ จึงรับรู้รายได้มากกว่า โดยรายได้จากการให้บริการก่อส้าง สามารถแบ่ง
ตามประเภทการให้บริการได้ดังนี้
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1) งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC Service)
2) การบริการรับเหมาก่อสร้างติดตัง้ โครงสร้างและระบบ (Construction: Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical
and Instrument Service)
3) งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา (Civil and Building Service)
4) งานให้บริการผลิต และบริการอื่น (Fabrication and Other Service)
กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทการให้บริการปี 2559 - ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : เปอร์เซ็นต์
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24.65%

24.76%
2561

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างและระบบงาน

งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

งานให้บริการผลิตและบริการอื่น

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในปี 2560 – 2561 จ�ำนวน 1,019.29 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,387.08 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการร้อยละ 36.08 จากปี 2560
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 1,019.29 ล้านบาท เกิดจาก Backlog ของงานที่ได้รับการว่าจ้างในปี 2559
และงานใหม่ที่ประมูลในปี 2560 เช่น PTT LNG Cold Water (กิจกรรมก่อสร้างหน่วยผลิตน�้ำเย็น ในโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้ภายในสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 642.40 ล้านบาท และ PTT Wongnoi Compressor Station
(โครงการสถานีเพิม่ ความดันก๊าซธรรมชาติวงั น้อย บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุร-ี วังน้อย)  มมี ลู ค่าโครงการประมาณ 356.00
ล้านบาท จึงท�ำให้ปี 2560 บริษทั ฯ มีการรับรูร้ ายได้ตามความส�ำเร็จของงานสูงขึน้ โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการประเภท EPC
ส�ำหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของรายได้จากการก่อสร้างรวม รองลงมาเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้าง
และระบบ และการให้บริการงานวิศวกรรมโยธา คิดเป็นร้อยละ 35.30 และร้อยละ 8.50 ตามล�ำดับ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�ำนวน 1,387.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงานโครงการที่อยู่ในมือ (Backlog) ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่า
จ้างตั้งแต่ปี 2559 รวมกับโครงการใหม่ที่ได้ชนะประมูลในปี 2561 จ�ำนวน 11 โครงการ โดยมีรายได้หลัก ๆ ได้แก่ โครงการ PTT
TANK, PTT LNG Cold Water และ PTT Wongnoi Compressor Station

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รายละเอียด
มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ ต้นงวด
มูลค่างานได้รับระหว่างงวด
มูลค่างานที่รับรู้รายได้ในงวด
มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ สิ้นงวด  

2559
230.31
1,091.68
651.30
670.69

2560
670.69
1,290.30
1,019.29
941.70

2561
941.70
2,917.72
1,387.08
2,472.34

รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2560 – 2561 จ�ำนวน 2.69 ล้านบาท และ 2.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 และ
ร้อยละ 0.20 ของรายได้รวม และในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 0.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.66 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยรายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน และรายได้จากการขายเศษโลหะหรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าวัสดุและสินค้า ค่าผู้รับเหมาช่วง เงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนอื่น (Incentive) รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานก่อสร้างของทีมวิศวกร รวมทั้งระบบโปรแกรมควบคุมการผลิตแบบ
เบ็ดเสร็จ (Integrated Production Control System) ที่พัฒนาโดยบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุม วิเคราะห์ และปรับปรุงต้นทุนโครงการ
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ ในส่วนของการเบิกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ และจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานของวิศวกร
โครงการ อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณต้นทุนอย่างสม�่ำเสมอ (Indicative Target Cost or ITC) เพื่อให้เป็น
ไปตามแผนงานทีว่ างไว้ในแต่ละโครงการ  ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการก่อสร้างให้อยูใ่ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกัน
ในแต่ละปี โดยทีมผู้บริหารจะมีการประชุมภายในทุกเดือน เผื่อติดตามสถานะค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมี
การปรับปรุงอัตราค่าใช้จา่ ยของแต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบนั มากทีส่ ดุ โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมีปรับปรุงงบประมาณ ของแต่ละ
โครงการผ่าน ITC หากมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่าย เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ เป็นต้น
โดยในปี 2560– 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการก่อสร้างจ�ำนวน 917.54 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,241.09 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นร้อยละ 90.02 และร้อยละ 89.48 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง โดยในปี 2561 มีอตั ราต้นทุนก่อสร้างลดลงเมือ่ เทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากการควบคุม ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ต้นทุนจากการก่อสร้างของบริษัทฯ ในปี
2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 323.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 35.26 ซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหาร โบนัส
และผลตอบแทนอื่น ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอบรมสัมมนา ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในปี 2560 – 2561 มีจ�ำนวน 58.54 ล้านบาท และจ�ำนวน 66.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.74 และ
ร้อยละ 4.77 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมา
ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 7.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนื่องจากจ�ำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการที่มี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าอบรมและสัมมนา ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน เป็นดอกเบี้ยจ่ายจากการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ใช้การกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 เพื่อลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   ทั้งนี้ ปี 2561 บริษัทฯ ต้นทุนทางการเงินรวม
จ�ำนวน 12.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 3.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.54 เนื่องจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวในระหว่างงวด
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ก�ำไรขั้นต้นและก�ำไรสุทธิในปี 2560 – 2561  สรุปได้ดังนี้
ปี 2560
มูลค่า
ร้อยละ
101.75
9.98
22.91
2.24

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
145.99
10.52
52.98
3.81

ก�ำไรขั้นต้นในปี 2560 - 2561 มีจ�ำนวน 101.75 ล้านบาท และจ�ำนวน 145.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไร
ขั้นต้นร้อยละ 9.98 และร้อยละ 10.52 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง ถือเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ มี
การสอบทานและติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนวางแผนงานก่อสร้าง การจัดสรรบุคลากรในงานก่อสร้างให้
เหมาะสม จึงท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ปี 2560 - 2561 มีจ�ำนวน 22.91 ล้านบาท และ 52.98 ล้านบาทตามล�ำดับ หรือคิดเป็น
อัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 2.24 และร้อยละ 3.81 ของรายได้รวม อัตราก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการต้นทุนในการก่อสร้าง และจากการควบคุมค่าใช้จา่ ยในการบริหารให้เหมาะสม ประกอบกับอัตราการเติบโตของรายได้อย่าง
ต่อเนื่องที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงท�ำให้อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น  

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจ�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ร้อยละ

35.22
208.40
273.72
135.92
6.85
660.11

91.98
165.67
88.85
2.52
17.05
4.83
370.90

(56.76)
42.74
184.87
133.40
(17.06)
2.02
289.21

(61.71)
25.80
208.08
5,299.93
(100.00)
41.70
77.97

20.79
357.14
11.65
37.25
61.31
0.85
0.67

314.79
9.13
5.49
27.45
0.95
0.42

20.79
42.35
2.52
31.76
33.86
(0.10)
0.25

100.00
13.45
27.64
578.06
123.35
(10.29)
58.34
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บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รายการ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
ส่วนของกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการที่
ถึงก�ำหนดเงินช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนที่เป็นเจ้าของ
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
489.65
358.23
131.42
1,149.76
729.13
420.63

ร้อยละ
36.69
57.69

59.18
286.57
422.43

171.60
163.81

59.18
114.98
258.62

100.00
67.01
157.88

38.64

38.64

-

-

1.45
22.16
830.43

1.23
21.45
396.73

0.22
0.71
433.71

17.64
3.33
109.32

143.70
3.00
7.96
3.07
157.72
988.16

182.34
1.27
5.49
1.79
190.89
587.62

(38.64)
1.73
2.47
1.28
(33.17)
400.54

(21.19)
135.55
45.08
70.90
(17.38)
68.16

140.00
100.00

100.00
100.00

40.00
-

40.00
-

5.09
44.31

1.13
29.98

3.96
14.33

350.61
47.80

8.45
157.85
3.75
161.60
1,149.76

6.37
137.48
4.03
141.51
729.13

2.08
20.37
(0.28)
20.09
420.63

32.70
14.82
(6.84)
14.20
57.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 729.13 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,149.76 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เมือ่ เทียบกับสินทรัพย์รวมในปี 2560 จ�ำนวน 420.63 ล้านบาท โดยรายละเอียด
สินทรัพย์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 91.98 ล้านบาท และ 35.22 ล้าน
บาทตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 12.61 และร้อยละ 3.06 ตามล�ำดับ โดยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 56.76 ล้านบาท บริษทั ฯ มีการซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพือ่ ใช้ในการด�ำเนิน
การ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งปรับปรุงขยายโรงงานบางส่วนเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ๆ  อีกทั้ง
ยังมีการช�ำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าที่ครบก�ำหนดของบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทฯ จะบันทึกลูกหนี้การค้าตามใบแจ้งหนี้ที่ออกเพื่อเรียกเก็บตามงวดงานที่แล้วเสร็จภายหลังการส่งมอบ ซึ่งโดยทั่วไป
บริษัทฯ มีนโยบายให้เครดิตเทอมให้แก่ลูกค้าประมาณ 30-45 วัน ดังนั้น หากพิจารณาจากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าของบ
ริษัทฯ จะพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระหรือมีอายุการช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ส�ำหรับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 มีจ�ำนวน 165.67 ล้านบาท และ 208.41 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.72 และร้อยละ 18.13 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามล�ำดับ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 42.74 ล้านบาท ถือ
เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.80 เนื่องจากโครงการที่บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเรียกเก็บเงินจึงมียอดลูกหนี้การ
ค้าคงค้างเพิม่ ขึน้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ ารค้าในกลุม่ ปิโตรเคมีทมี่ คี วามสามารถในการช�ำระหนี้ และอาจมีขนั้ ตอนในการตรวจ
รับ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอน ส่งผลให้การจ่ายช�ำระเงินหนี้อาจมีความล่าช้า
ทั้งนี้ส�ำหรับรายละเอียดอายุของลูกหนี้การค้าสามารถแสดงได้ ดังนี้
อายุลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มากกว่า 3 – 6 เดือน
กิจการอื่น
มากกว่า 6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

ปี 2560
มูลค่า
ร้อยละ

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ

148.14
0.02

99.48
0.01

106.11
54.63

59.32
30.54

-

-

17.89
0.05

10.00
0.03

0.55
0.37
0.20
0.14
148.91
100.00
0.20
148.71		

0.20
178.88
0.20
178.68

0.11
100.00

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับช�ำระเงินที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
ค้างช�ำระเกินก�ำหนด (เดือน)
12 – 18
18 – 24
มากกว่า 24

สัดส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (ร้อยละ)
25.00
50.00
100.00

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 0.20 ล้านบาทเป็นลูกหนี้รายหนึ่งที่มียอดค้างช�ำระเกิน 24 เดือน
บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากลูกหนี้รายดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนด�ำเนินการตามขั้นตอนของ
การตัดจ�ำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญรายนี้เป็นหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรต่อไป ทั้งนี้ นอกจากรายการดังกล่าวบริษัทฯ
ไม่เคยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรายการอื่น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนทุกรายการ

3. สินค้าคงเหลือ

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทจะเป็นการให้บริการก่อสร้างตามค�ำสั่งลูกค้า บริษัทฯ จึงไม่มีสินค้าคงเหลือในรูปของงาน
ส�ำเร็จรูป สินค้าคงเหลือของบริษัทจะมีเพียงวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ที่รอการติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นเหล็ก ท่อเหล็กที่ใช้ใน
การประกอบงานระบบท่อ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 - 2561 มีจ�ำนวน 2.52 ล้านบาทและ
135.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.35 และร้อยละ 11.82 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 135.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจา
กบริษทั ฯ มีการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ (ผลิตภัณฑ์เหล็กเผือ่ แปรรูป) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือส�ำหรับโครงการหลัก 2 โครงการทีบ่ ริษทั ฯ
จึงต้องน�ำเหล็กมาขึ้นรูปที่โรงงานของบริษัทฯ ตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนดและจะน�ำไปติดตั้งให้ลูกค้าได้เมื่อแปรรูปแล้วเสร็จ ซึ่งใช้
ระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 90 – 150 วัน จึงท�ำให้บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีสินค้าคง
เหลือเพียงจ�ำนวน 2.52 ล้านบาท

4. รายได้ที่ยังไม่ ได้เรียกช�ำระ

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ คือ มูลค่าของรายได้ตามความส�ำเร็จของงานที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระเงินจากลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย
งานทีส่ ง่ มอบและยังไม่ได้สง่ มอบให้กบั ผูว้ า่ จ้างตรวจรับ โดยปกติแล้วบริษทั ฯ จะมีมลู ค่างานตามสัญญาทีย่ งั ไม่เรียกช�ำระจากลูกค้า
เนื่องจากระยะเวลาในความคืบหน้าของการท�ำงานและระยะเวลาของการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าแตกต่างกัน โดย
กระบวนการออกใบแจ้งหนีข้ องบริษทั ฯ จะสามารถท�ำได้เมือ่ บริษทั ฯ ส่งมอบงานและลูกค้าลงลายมือชือ่ ตรวจสอบขัน้ ความส�ำเร็จ
ของงาน (Certificate of progression แบ่งออกเป็น MC (Mechanic Certificate), PAC (Performance Acceptant Certificate),
IAC (Initial Acceptant Certificate), and FAC (Final Acceptant Certificate)) พร้อมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตาม Mile stone
ที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 7-14 วัน (หลังจากที่บริษัทฯ ส่งเอกสารการส่งมอบงานทุก
สิ้นเดือน) จากนั้นบริษัทจึงจัดท�ำใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อและส่งส�ำเนาให้กับแผนกบัญชี เพื่อบันทึกรายได้และติดตาม
การทวงหนี้ตามเครดิตเทอม ซึ่งกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวท�ำให้ Revenue by Progress (ค�ำนวณจาก Actual costs) ในทุก
สิ้นเดือนโดยส่วนใหญ่จะมีจ�ำนวนมากกว่าใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับลูกค้าในตอนสิ้นเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ จ�ำนวน 88.85 ล้านบาท และ 273.72 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 12.19 และร้อยละ 23.81 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่ารวมของราย
ได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระมากกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุเกิดจากการท�ำงานระหว่างท�ำที่มีทั้งงานที่ส่งมอบแล้วและยัง
ไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
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5. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอคืน คือ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ โดนหักไปล่วงหน้าเมื่อได้รับช�ำระเงินค่าบริการก่อสร้าง
จากลูกค้า เมื่อน�ำมาค�ำนวณรวมกับภาษีนิติบุคคลประจ�ำปีแล้วเกิดผลต่างที่สามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ บริษัทฯ ได้จัด
ประเภทภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน อยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนเนื่องจากเป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนที่อยู่
ในกระบวนการตรวจสอบซึง่ ใช้ระยะเวลาในการขอคืนภายใน 1 ปี ในขณะทีภ่ าษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยทีย่ งั ไม่ได้อยูใ่ นกระบวนการ
ตรวจสอบ บริษัทฯ จะจัดประเภทอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่จัดอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 มีจ�ำนวน 27.45 ล้านบาท และ
61.31 ล้านบาทตามล�ำดับ สาเหตุที่ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นไปตามมูลค่าสัญญาค่าบริการก่อสร้างของบริษัทที่มี
ทิศทางเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินค่าบริการรับเหมาก่อสร้างจะมีการหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้งเมื่อลูกค้าช�ำระค่าบริการ
ทั้งนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนจ�ำนวน 17.05 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ขอคืนแล้วเสร็จทั้งจ�ำนวนในระหว่างปี
2561 บริษัทฯ จึงไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนสิ้นปี 2561

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทสี่ ำ� คัญได้แก่ ทีด่ นิ โรงงาน อาคารส�ำนักงาน ยานพาหนะ เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์
ตรวจวัดในงานวิศวกรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  - 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท มีจ�ำนวน 314.79 ล้านบาท
และ 357.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 43.17 และร้อยละ 31.06 ตามล�ำดับ
ปี 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และรถบรรทุกเพื่อรองรับการให้บริการ
ก่อสร้างของโครงการใหม่ ๆ ที่เข้ามามากขึ้น

7. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เป็นเงินที่บริษัทฯ ถูกลูกค้าหักเงินเป็นค่าประกันผลงานตามอัตราที่ตกลงในสัญญาการให้บริการ โดย
บริษัทฯ จะได้รับเงินประกันผลงานคืนเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นไปตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา โดยเงื่อนไขการหักเงิน
ประกันผลงานของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 10.00% ของมูลค่าสัญญา และการรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าวจะมีขนั้
ตอนดังนี้

5.00% แรกลูกค้าจะจ่ายคืนหลัง Initial Acceptant Certificate (IAC) คือหลังผ่านการทดสอบ
และเริ่มนับวันรับประกันผลงาน

5.00% ที่เหลือลูกค้าจะจ่ายคืนหลัง  Final Acceptant Certificate (FAC)  คือจ่ายคืนหลังจาก

มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าโครงการและระบบการท�ำงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งไม่มีปัญหาตลอดอายุรับประกัน
และได้หมดระยะเวลารับประกันผลงาน

โดยเมื่อการวางบิลเรียกเก็บเงินประกันผลงานคืนของบริษัทฯ จะท�ำได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับ IAC หรือ FAC จากลูกค้า และการวาง
บิลจะเป็นไปตามรอบตามรอบการวางบิลของลูกค้าต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิเท่ากับจ�ำนวน 5.49 ล้านบาท และ 37.25 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดร้อยละ 0.75 และร้อยละ 3.24 ตามล�ำดับ  ลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิ ปี 2561 เพิ่ม
ขึ้น  จ�ำนวน 31.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ถูกหักเงินประกันผลงานเมื่อส่งมอบงวดงานของโครงการต่างๆ ในระหว่างปี 2561
ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 587.62 ล้านบาทและ 988.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 80.59
และร้อยละ 85.94 ของหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของรวมตามล�ำดับ ทั้งนี้ การเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ ินรวมจากปี 2560 จ�ำนวน 400.54 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 68.16
รายละเอียดของรายการหนี้สินส�ำคัญของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 มีดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารจ�ำนวน 59.18 ล้านบาท เป็นการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากธนาคารเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้จ่ายช�ำระคืนแล้วในเดือนมกราคม 2562

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ของบริษทั ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าค่าวัสดุ ค่าผูร้ บั เหมาช่วง ต้นทุนค้างจ่าย เงินส�ำรองค่าใช้จา่ ย
ความเสียหายจากการให้บริการ (Defect) หลังส่งมอบงานโดยตั้งขึ้นถ้าหากบริษัทมีการฟ้องร้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน 286.57 ล้านบาท และจ�ำนวน 171.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 67.01 เนือ่ งจากการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุงานก่อสร้าง และการจ้างผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นไปตามการขยายงานของบริษัทฯ ที่
รับงานก่อสร้างมากขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก�ำหนดเครดิตการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้การค้าภายใน 45 – 90 วัน

3. เงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

เงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า คือ เงินค่าบริการที่บริษัทฯ ได้รับช�ำระตามงวดช�ำระที่
ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง แต่ยงั ไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีอัตราส่วนของความส�ำเร็จได้  หรือ เงินรับล่วงหน้าที่ระบุไว้ใน
สัญญา เช่น เงินรับล่วงหน้าที่สามารถเรียกเก็บได้ทันทีเมื่อมีการลงนามสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561  บริษัทฯ
มีเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า จ�ำนวน 422.43 ล้านบาท และจ�ำนวน 163.81 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 258.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 157.88 เป็นผลจากการเงินรับล่วงหน้าที่บริษัทได้รับ
เมื่อเริ่มงานโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน  
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ก่อสร้างงานโครงการได้เสร็จตามอัตราส่วนของความส�ำเร็จ บริษัทฯ จะท�ำการบันทึกรายได้ค่ารับบริการล่วง
หน้า เปลี่ยนเป็นรายได้ ตามอัตราส่วนของความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ได้แก่ ภาษีขายยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยรอน�ำส่ง และเงินกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย
เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทมีจ�ำนวน 21.45 ล้านบาท และ 22.16 ล้านบาทตาม
ล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมร้อยละ 2.94 และร้อยละ 1.93 ตามล�ำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มากเนื่องจากภาษีขายยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ และเจ้าหนี้กรมสรรพากร ตามลูกหนี้การค้าและเงินค่า
บริการรับล่วงหน้าทีเพิ่มขึ้น

5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

บริษทั ฯ มีการจัดหาเงินทุนโดยการกูเ้ งินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย จ�ำนวน 250 ล้านบาท ซึง่ มีอตั รา
ดอกเบี้ย MLR-0.50% เพื่อซื้อที่ดิน โรงงาน อาคารส�ำนักงาน ยานพาหนะ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารของบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�ำนวน 182.34 ล้าน
บาท และ 143.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 38.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของรวมร้อยละ 25.01  และร้อยละ 12.50 ตามล�ำดับ เนื่องจากการช�ำระหนี้ที่เป็นไปตามสัญญาและก�ำหนดระยะเวลา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 ส่วนของกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปีของบริษัทฯ มีจ�ำนวน
38.64 ล้านบาท และ 38.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมร้อยละ 5.30
และร้อยละ 3.36 ตามล�ำดับ

99

100

รายงานประจ�ำปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 157.85 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 20.37
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.82 เกิดจากผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีจ�ำนวน 52.98 ล้านบาท
ประกอบกับในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 34.87 ล้านบาท  
ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น โดย
การขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทน�ำเงินที่ได้รับใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันกับธนาคาร จ�ำนวน 100.00
ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 172.00 ล้านบาท และใช้ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจจ�ำนวน 40.00 ล้าน
บาท

การจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 26.33 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินจ�ำนวน 7.50 ล้านบาท ส�ำหรับงวดการด�ำเนินงาน 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 21.46 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินจ�ำนวน 6.12 ล้านบาท ส�ำหรับงวดการด�ำเนินงาน 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 13.52 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินจ�ำนวน 7.37 ล้านบาท ส�ำหรับงวดการด�ำเนินงาน 1 เมษายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 27.83 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงินจ�ำนวน 27.83 ล้านบาท ส�ำหรับงวดการด�ำเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03518 บาท ต่อ
หุ้นรวมเป็นเงินจ�านวน 7.04 ล้านบาท ส�าหรับงวดการด�าเนินงาน 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จ่าย
เงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็ นที�เรี ยบร้ อยแล้ ว
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ใช้ไป)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ใช้ไป)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ใช้ไป)
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560 ปี 2561
211.16
33.29
(27.95)
(73.16)
(98.71)
(16.89)
84.50
(56.76)

ส�ำหรับงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�ำเนินงาน
รวมจ�ำนวน 211.16 ล้านบาท และ 33.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เกิดจากการ
ซื้อสินค้าคงเหลือ รวมกับมีจ�ำนวนลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระเงินได้ และใช้ไปกับการเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค�้ำประกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการรับเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากการเซ็นสัญญาให้บริการฉบับใหม่ในระหว่างปี
2561 และประกอบกับได้รับเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืนในระหว่างงวดสิบสองเดือนนี้ด้วยเช่นกัน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  ในกิจกรรมลงทุนส�ำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561
เท่ากับจ�ำนวน (27.95) ล้านบาท และ (73.16) ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้รายการลงทุนหลักๆ ของบริษัทฯได้แก่ การซื้ออุปกรณ์
และเครื่องจักร รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 - 2561 เท่ากับจ�ำนวน (98.71) ล้านบาท  และ (16.89)
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 20.99 และจ�ำนวน 38.64 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลักอีกเช่นกัน

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 - 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งค�ำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท อยู่ที่ 0.93 เท่า และ 0.79
เท่า ตามล�ำดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ที่เท่ากับ 0.65 เท่า 0.29 เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องขอ
งบริษัทฯ ลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทฯ น�ำเงินสดไปช�ำระหนี้ให้แก่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และช�ำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าที่
ครบก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ค่าวัสดุเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อรองรับการท�ำงานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

ปี 2560 - 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 19.78 และ ร้อยละ 35.88 ตามล�ำดับ ซึ่งในปี 2561
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น มีสาเหตุส�ำคัญ  มาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานของบริษัท ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ปี 2560 - 2561 บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 8.80 โดยปี 2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการประกอบการที่ดีขึ้นและจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
ที่ผ่านมา
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัด
ท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล จัดให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มคี วาม
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้
ว่า งบการเงินของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

(นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิเศษฐพร)
ประธานกรรมการ

(นายซุง ซิง ฮอง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด”
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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